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PALAVRA DO PREFEITO 

Após importante contribuição do Conselho Municipal de 

Turismo, apresento o Plano Municipal de Turismo de Lorena, 

visando favorecer o desenvolvimento turístico em nossa 

cidade, oficialmente, no Mapa Turístico Brasileiro, na 

Região Turística da FÉ. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 O Plano Diretor de Turismo 

Como destacara o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, após 

importante contribuição do Conselho Municipal de Turismo, o 

presente Plano Municipal de Turismo de Lorena está sendo 

apresentado, visando o desenvolvimento turístico em nossa 

cidade, oficialmente, no Mapa Turístico Brasileiro, na 

Região Turística da FÉ. Ele deverá nortear as ações do 

Poder Executivo nos próximos anos e seu reto cumprimento, 

certamente, contribuirá para que Lorena seja reconhecida, 

num futuro breve, como uma cidade turísticade destaque na 

RT da FÉ, por seus atrativos turísticos religiosos, 

culturais, educativos e de ecoturismo, referência em 

negócios e eventos, zelosa pelo bem-estar de seus moradores 

e seus visitantes aqui são muito bem recebidos, acolhidos, 

como nas cidades com as melhores avaliações na área do 

Turismo mundial. 

1.2 CaracterísticasTurísticas da Cidade de Lorena 

Oficialmente, na Região Turística da FÉ, no Mapa 

Turístico Brasileiro, nossa cidade apresenta atrativos 

turísticos diferenciados, especialmente, no tocante ao 

Turismo Religioso, com destaque para as centenáriasBasílica 

e Santuário de São Benedito, a Catedral de Nossa Senhora da 

Piedade, e a Igreja do Rosário, além do Santuário de Dom 

Bosco,da Comunidade Canção Nova, que nasceu aqui, e da 

Comunidade Bethânia, do Padre Léo. Temos, ainda, o Turismo 

Cultural, o Turismo Educacional e o Ecoturismo. Detalhes de 

todos os atrativos turísticos serão apresentados, 

oportunamente, no presente trabalho. Importante destacar, 

no tocante ao Turismo Educacional, as renomadas 

instituições de ensino superior em Lorena, que realizam 

diversos eventos regionais, nacionais e internacionais e 

atraem milhares de pessoas para Lorena durante o ano. São 

elas: USP, UNIFATEA e UNISAL. 

 

Lorena é também conhecida como “terra das palmeiras 

imperiais” devido sua herança cultural ligada ao império. 



 

 

8 
 

Está inclusive em nosso hino municipal.Nela os turistas 

podem ter valiosa experiência histórico cultural. 

 

Lorena é ainda considerada, na atualidade, a “terra 

das bicicletas” devido sua privilegiada formação geográfica 

plana e o grande número de bicicletas existentes na cidade. 

Eventos relacionados ao ciclismo por vezes exploram a 

paisagem exuberante de Lorena,localizada em um ponto 

privilegiado no Vale do Paraíba, cercada por serras, isso 

tem atraído centenas de participantes de diversos estados 

para a nossa cidade.  

 

1.3 Caracterização do Território  

Lorena pertence à Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte e destaca-se, com seus 229 anos de 

emancipação política, por ser um município referência em 

qualidade de vida, infraestrutura, capital humano e 

desenvolvimento. Quem passa por Lorena, seja a trabalho ou 

a passeio, é sempre muito bem acolhido por sua população 

hospitaleira.  

Possui uma população estimada em 86.764 habitantes, de 

acordo com as projeções do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), e uma extensão territorial 

de 414,160 km². 

A cidade é localizada entre os principais centros 

comerciais do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte, uma posição privilegiada para seu 

desenvolvimento. À distância até São Paulo é de 182 km, e 

até o Rio de Janeiro, 219 km, considerados os limites dos 

municípios. Economicamente, Lorena se destaca por estar 

também nas proximidades de quatro dos nove principais 

portos do país, Santos, Sepetiba, Rio de Janeiro e São 

Sebastião. 

Na educação é privilegiada por contar com Escolas 

deensino profissionalizantes que estão em constante 

atualização de acordo com as demandas do mercado de 

trabalho, com qualidade e facilidade de inserção de seus 

profissionais no mercado. Em ensino técnico destacam-se as 

escolas COTEL, ETEC Padre Carlos Leôncio da Silva, Colégio 

Delta e Colégio Patrocínio de São Jose; e em ensino 

superior de excelência, a cidade recebe jovens de todas as 

partes do país para estudarem em uma unidade da 
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Universidade de São Paulo – USP, com cursos na área de 

engenharia, no Centro Universitário Salesiano – UNISAL e no 

Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA, na área de 

humanas. 

Lorena é exemplo também em sustentabilidade e 

condições de recursos naturais, possuindo sistema de Coleta 

Seletiva de Resíduos Sólidos, 100% de água tratada, 96% de 

esgoto coletado e 99% de esgoto tratado. Uma curiosidade 

sobre os recursos naturais oferecidos é que cerca de 80% da 

água da cidade é captada do subsolo, do lençol freático. Há 

ainda um antigo Horto Florestal criado em 1934 com uma área 

verde de 250 hectares. 

Mesmo em meio a tanto progresso e crescimento 

continuo, Lorena não deixa de ser uma cidade acolhedora, 

com o típico clima de cidade do interior, mas que oferece 

inúmeras opções de diversão para pessoas de todas as idades 

que podem escolher dentre estabelecimentos comerciais, 

pontos turísticos e paisagens naturais que merecem ser 

visitados e registrados. 

1.4 Aspectos Históricos e Culturais da Cidade 

Lorena teve sua povoação iniciada no final do Séc. 

XVII¸ onde foi instalado o denominado “Porto de 

Guaypacaré”, que era o ponto final na travessia do rio 

Paraíba, logo adiante o rio encachoeirava-se. Serviu de 

apoio para as expedições dos bandeirantes e viajantes que 

seguiam rumo às Minas Gerais em busca do ouro. 

 

A povoação surgiu junto ao Porto, em meados de 1695, 

com as roças de Bento Rodrigues Caldeira, João de Almeida e 

Pedro da Costa Colaço. Por volta de 1705, esses primeiros 

moradores, ergueram uma capela dedicada a Nossa Senhora da 

Piedade, então, em 1718, Lorena passou de “Roças de Bento 

Rodrigues Caldeira” à Freguesia de Nossa Senhora da 

Piedade, mesmo que para os índios, ela sempre tenha sido 

Guaypacaré. Guaypacaré é um nome tupi que significa braço 

ou seio da Lagoa Torta, em virtude de um braço do rio 

Paraíba, existente no local na época,ou “Terra das 

Goiabeiras”. 
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Em 14 de novembro de 1788, foi elevada à Vila, pelo 

decreto do então Governador da Provínciade São Paulo, 

Bernardo José Lorena, razão por que foi dada o nome de 

“Lorena”. Nesta data também foi levantado o pelourinho e 

eleita a primeira Câmara de Vereadores. A Vila foi elevada 

oficialmente à Cidade, pela lei Provincial de 24 de abril 

de 1856, e em 20 de abril de 1866 foi criada a Comarca de 

Lorena. 

 

Lorena desenvolveu-se extraordinariamente em meados do 

século XIX, no período da cafeicultura, quando atingiu uma 

das fases mais prósperas de sua economia, quando grandes 

produtores motivaram atividades comerciais no Porto de 

Lorena. 

 

Mesmo após a decadência do café, o município destacou-

se com a agricultura, onde a cana-de-açúcar e o arroz 

tiveram lugar de destaque. Em 1884, foi inaugurado o 

Engenho Central de Lorena que mais tarde passou a pertencer 

à Societe de SucreriesBrésiliennes. 

 

Cidadãos lorenenses tiveram o reconhecimento do 

Império por vários trabalhos realizados em prol da 

suapopulação, e foramagraciados com títulos de nobreza, o 

Conde de Moreira Lima, o Barão de Castro Lima, o Barão da 

Bocaina, a Viscondessa de Castro Lima, e Barões de Santa 

Eulália. 

 

Em 1925, houve uma nova fase do desenvolvimento, que 

aos poucos deixou a cultura do café e passoua desenvolver a 

cultura pecuária. Em 1937, foi criada a Diocese de Lorena, 

que abrange 11 municípios regionais. Alguns anos depois, a 

implantação da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), que liga 

São Paulo ao Rio de Janeiro, fez com que Lorena voltasse a 

ser novamente privilegiada em seu desenvolvimento econômico 

e social em função de sua localização. Sua localização 
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ainda tem contribuído para investimentos e industrialização 

da cidade. 

Lorena hoje se destaca por ser uma cidade referência 

em qualidade de vida, infraestrutura, capital humano e 

constante desenvolvimento e crescimento, conservando sua 

identidade, hospitalidade e cultura. 

 

1.5 Índices e Dados do Município 

 

Bandeira 

 

 

Hino  

Letra: Francisco Ferreira Leite 

Música: Pe. Fausto Santa Catarina 

 

Guaypacaré das eras coloniais 

Surgida no roteiro das “bandeiras” 

Que escalaram sertões e cordilheiras 

A demandar as minas Cataguases. 

Do Paraíba à margem, teus pioneiros 

Erigiram a Virgem uma ermida, 

E entre bênçãos a terra protegida 

Na Vila Hepacaré fez suas bases. 

Estribilho 

Oh! Terra das Palmeiras Imperiais, 

Velho berço de Condes e Barões, 
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Ninguém de ti se esquecerá jamais, 

Ao reviver as tuas tradições! 

Do solo teu que o braço escravo arou, 

Brotaram verde-rubros cafezais, 

E pelo Vale, imensos canaviais, 

Do teu progresso indústrias se tornaram. 

Os teus heróis que a história consagrou · 

Batalharam por nobres ideais, 

Na jornada imortal dos Liberais, 

Intrépidos os filhos teus tombaram! 

Estribilho 

Oh! Terra das Palmeiras Imperiais, 

Velho berço de Condes e Barões, 

Ninguém de ti se esquecerá jamais, 

Ao reviver as tuas tradições! 

  

Do teu passado, rico em tradições, 

Cantamos no teu hino toda a glória, 

Na exaltação da tua bela história, 

A esta gente brava e varonil. 

E contemplando as tuas gerações, 

Oh! Lorena de outrora e do presente 

Te confiamos nobre sonho ardente: 

O esplêndido futuro do Brasil 

Estribilho 

Oh! Terra das Palmeiras Imperiais, 

Velho berço de Condes e Barões, 

Ninguém de ti se esquecerá jamais, 

Ao reviver as tuas tradições! 

 

Região Turística: Região Turística da Fé 

População:86.764 habitantes 

Área Total: 414,160 km² 

Emancipação: 14 de novembro de 1788 
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Clima: Tropical de Altitude  

Municípios Limítrofes:  

Guaratinguetá 

Canas 

Piquete 

Cachoeira Paulista 

Distâncias: 

São Paulo: 182 km 

Rio de Janeiro: 225 km 

Belo Horizonte: 530 km 

 Vale destacar a proximidade de Lorena com o Litoral: 

Paraty: 107 km 

Ubatuba: 155 km 

Caraguatatuba:175 km 

Angra dos Reis: 211 km 

 Quanto ao Estado de Minas Gerais: 

Passa Quatro: 62 km 

Itajubá: 71 km  

 

1.6Formação Administrativa– Prefeitura Municipal de Lorena 

e Fundo Social de Solidariedade 

 

Prefeitura Municipal de Lorena 

Av. Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria 

Telefone: (12) 3185 3000 

Endereço eletrônico: www.lorena.sp.gov.br 

 

http://www.lorena.sp.gov.br/
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Prefeito: Fábio Marcondes 

Vice-prefeita: MariettaBartelega 

A Prefeitura Municipal de Lorena tem as seguintes 

secretarias municipais: 

 

Secretaria de Administração 

Secretário: Luiz Fernando de Almeida Ribeiro 

Endereço: Av. Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria – 

12607-020 

Telefone : (12) 3185-3000 / 3185-3026 

e-mail: administracao@lorena.sp.gov.br 

Horários: Funcionamento (seg. à sex) 8h00 às 18h00 

Atendimento ao público: 9h00 às 17h00 

 

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Secretário: Marcos Teixeira da Silva 

Endereço: Rua Coronel José Vicente, 798 – Vila Hepacaré – 

12608-000 

Telefone: (12) 3153- 1656 

Horários: Funcionamento (seg à sex) 6h30 às 17h15 

Atendimento ao público: 7h00 às 17h00 

 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 

Secretária: ZeilaPozzatti 

Endereço: Av. Godoy Neto, nº 480 – Olaria – 12607-020 

Telefone: (12) 3153-2400 / 3153-2078 

e-mail: sads@lorena.sp.gov.br 

mailto:administracao@lorena.sp.gov.br
mailto:sads@lorena.sp.gov.br
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Horários: Funcionamento (seg à sex) 8h00 às 18h00 

Atendimento ao público: 8h00 às 17h00 

 

Secretaria de Comunicação Social 

Secretária: Marimilia Mila Trepichio 

Endereço: Av. Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria – 

12607-020 

Telefone: (12) 3185-3000 / 3185.3024 

e-mail: comunicacao@lorena.sp.gov.br 

Horários: Funcionamento (seg à sex) 8h00 às 18h00 

Atendimento ao público: 9h00 às 17h00 

 

Secretaria de Cultura e Turismo 

Secretário: Roberto Bastos de Oliveira Júnior 

Endereço: Rua Viscondessa de Castro Lima, 10 – Centro – 

12600-140 

Telefone: (12) 3153-1518 

e-mail: cultura@lorena.sp.gov.br 

Horários: Funcionamento (seg à sex) 8h00 às 18h00 

Atendimento ao público: 9h00 às 17h00 

 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação 

Secretário: Luiz Gustavo Rodrigues de Souza 

Endereço: Rua Comendador Custódio Vieira, 333 – Centro – 

12600-030 

mailto:comunicacao@lorena.sp.gov.br
mailto:cultura@lorena.sp.gov.br
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Telefone: (12) 3185- 3016 

e-mail: sdet@lorena.sp.gov.br 

Horários: Funcionamento (seg à sex) 8h00 às 18h00 

Atendimento ao público: 9h00 às 17h00 

 

Secretaria de Educação 

Secretário: Júlio César BrebalHespaña 

Endereço: Rua Comendador Custódio Vieira, 332 – Centro – 

12600-030 

Telefone: (12) 3157- 4711 / 3153-1550 

e-mail: educacao@lorena.sp.gov.br 

Horários: Funcionamento (seg à sex) 8h00 às 18h00 

Atendimento ao público: 9h00 às 17h00 

 

Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer 

Secretária: Vera Maria Coelho Rodrigues da Silva 

CSU – Rua Alcides da Costa Vidigal, s/nº – Nova Lorena – 

12602-430 

Telefone: (12) 3157-8767 

e-mail: sejel@lorena.sp.gov.br 

Horários: Funcionamento (seg à sex): 7h00 às 11h00 e das 

13h00 às 19h00 

Atendimento ao público: segunda à sexta: 7h00 às 11h00 e 

das 13h00 às 

17h00 

Sábado: 7h00 às 11 h00 e das 13h00 as 19h00 

Domingo: 7h00 às 11h00 e das 13 h00 as 18h00 

mailto:sdet@lorena.sp.gov.br
mailto:educacao@lorena.sp.gov.br
mailto:sejel@lorena.sp.gov.br
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Secretaria de Finanças 

Secretário: Francisco Cordeiro Afonso 

Endereço: Av. Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria – 

12607-020 

Telefone: (12) 3185-3000 

e-mail: financas@lorena.sp.gov.br 

Horários:Funcionamento (seg à sex) 8h00 às 18h00 

Atendimento ao público: 9h00 às 17h00 

 

Secretaria do Meio Ambiente 

Secretário: Willinilton Tavares Portugal 

Endereço: Rua Comendador Custódio Vieira, 333 – Centro – 

12600-030 

Edifício Guaypacaré – 1º Andar – Centro 

Telefone: (12) 3157-2619 

e-mail: semear@lorena.sp.gov.br 

Horários: Funcionamento(seg à sex) 8h00 às 17h00 

Atendimento ao público: 8h00 às 17h00 

 

Secretaria dos Negócios Jurídicos 

Secretário: Adriano Aurélio dos Santos 

Endereço: Av. Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria – 

12607-020 

Telefone: (12) 3185-3000 

e-mail: juridico@lorena.sp.gov.br 

Horários:Funcionamento (seg à sex) 8h00 às 18h00 

Atendimento ao público: 9h00 às 17h00 

mailto:financas@lorena.sp.gov.br
mailto:semear@lorena.sp.gov.br
mailto:juridico@lorena.sp.gov.br
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Secretaria de Obras e Planejamento Urbano 

Secretário: Marcos Aurélio Souza Anjos 

Endereço: Av. Capitão Messias Ribeiro, 211 – Olaria 

Telefone: (12) 3185-3500 

e-mail: planejamento@lorena.sp.gov.br 

Horários: Funcionamento (seg à sex) 8h00 às 17h00 

Atendimento ao público: 8h00 às 17h00 

 

Secretaria de Saúde 

Secretária: Imaculada Conceição Magalhães 

Endereço: Rua Benedito Marcondes de Moura Sobrinho, 38 – 

Centro – 12601-060 

Telefone: (12) 3159-3300 

e-mail: saude@lorena.sp.gov.br 

Horários: Funcionamento(seg à sex) 7h00 às 18h00 

Atendimento ao público: 7h00 às 17h00 

 

Secretaria de Segurança 

Secretário: Norival de Sousa Júnior 

Endereço: Praça Marechal Mallet, s/no – Centro – 12600-080 

Telefone: (12) 3157-3862 

e-mail: segurancamunicipal@lorena.sp.gov.br 

Horários:Funcionamento(seg à sex) 8h00 às 18h00 

Atendimento ao público: 8h00 às 18h00 

 

 

mailto:planejamento@lorena.sp.gov.br
mailto:saude@lorena.sp.gov.br
mailto:segurancamunicipal@lorena.sp.gov.br
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Secretaria de Serviços Municipais 

Secretário: Nelson Monte Claro Bittencourt 

Endereço: Rua Coronel José Vicente, 798 – Vila Hepacaré – 

12608-000 

Telefone: (12) 3153- 1656 

e-mail: servicosmunicipais@lorena.sp.gov.br 

Horários: Funcionamento(seg à sex) 6h30 às 17h15 

Atendimento ao público: 7h00 às 17h00 

 

Secretaria de Trânsito e Transportes 

Secretário: Marcos Ramos da Silva 

Endereço: Rua Prefeito Jovino de Aquino (RUA 12), nº 200 – 

Vila Nunes –12603-040 

Telefone: (12) 3153-1250 

e-mail: transito@lorena.sp.gov.br 

Horários:Funcionamento (seg à sex) 8h00 às 18h00 

Atendimento ao público: 9h00 às 17h00 

 

Secretaria de Governo 

Secretário: Daniel Marques de Aquino 

Endereço: Av. Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria – 

12607-020 

Telefone: (12) 3185-3000 

e-mail: governo@lorena.sp.gov.br 

Horários:Funcionamento (seg à sex) 8h00 às 18h00 

Atendimento ao público: 9h00 às 17h00 

 

mailto:servicosmunicipais@lorena.sp.gov.br
mailto:transito@lorena.sp.gov.br
mailto:governo@lorena.sp.gov.br
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Vale destacar, o Fundo Social de Solidariedade de 

Lorena tem, atualmente, como presidente a Vice-prefeita 

MariettaBartelega. Abaixo, confira as informações do Fundo 

Social de Solidariedade de Lorena: 

 

Endereço: Av. Godoy Neto, nº 480 – Olaria – 12607-060 

Telefone: (12) 3153-2078 

e-mail: fundosocial@lorena.sp.gov.br 

Horários:Funcionamento (seg à sex) 8h00 às 18h00 

 

1.7 Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologiae 

Inovação 

A cidade de Lorena, esta localizada na região 

metropolitana do Vale do Paraíba, entre os três principais 

centros comerciais do país, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Belo Horizonte, oferecendo condições ideais para acesso e 

circulação de produtos para o mercado. Rodeada de montanhas 

e próxima ao litoral, Lorena tem clima privilegiado e 

ótimas opções de lazer, com potencial humano jovem, 

dinâmico, Lorena desponta como uma das cidades mais 

promissoras e hospitaleiras do vale do Paraíba. 

Responsável pelo desenvolvimento da pesquisa sobre a 

tecnologia do Proálcool na década de 70, o município 

tornou-se destaque em inovação contando hoje com 

importantes laboratórios nas instituições públicas e 

privadas de ensino superior. O município destaca-se no Vale 

do Paraíba com a maior concentração de mestres e doutores 

por habitante, transformando o município em um verdadeiro 

seleiro de pesquisa e inovação. 

mailto:fundosocial@lorena.sp.gov.br
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Quanto ao Trabalho e Rendimento, em 2015, o salário 

médio mensal era de 2.7 salários mínimos e a proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 22.6%. 

Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava 

as posições 137 de 645 e 291 de 645, respectivamente. Já na 

comparação com cidades do país todo, ficava na posição 370 

de 5570 e 1087 de 5570, respectivamente. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, tinha 35.9% da população nessas 

condições, o que o colocava na posição 112 de 645 dentre as 

cidades do estado e na posição 3380 de 5570 dentre as 

cidades do Brasil. 

O município conta com o Programa Empreenda Já! Lorena, 

uma ferramenta para alavancar o desenvolvimento econômico 

criando condições e facilidades para novos empreendedores 

descomplicando o processo de abertura de empresa. O 

programa faz parte do Sistema de Licenciamento do Via 

Rápida Empresa, que integra os sistemas Cadastro Web do 

Estado de São Paulo e o Sistema Integrado de Licenciamento 

(SIL), para coleta de dados para o registro empresarial, 

consulta prévia da viabilidade de localização apenas para 

municípios conveniados, e as licenças para o exercício das 

atividades econômicas, envolvendo os municípios paulistas 

(conveniados ou não) e os órgãos estaduais responsáveis 

pelo licenciamento. O programa empreendaJá!  engloba o 

SEBRAE Aqui, Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT, 

Banco do Povo e os três órgãos estaduais – Corpo de 

Bombeiros, Vigilância Sanitária e Cetesb, disponibilizando 

a possibilidade para empresas de baixo risco ambiental a 

emissão das licenças estaduais de forma integrada e 

totalmente on-line. 
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O posto de atendimento do SEBRAE Aqui do município de 

Lorena registrou, por meio de seus 02 agentes, registrou no 

ano de 2017 o total de 1.115 Atendimentos, mantendo uma 

Média Mensal de 5,57 atendimentos. 

No que tange a geração de emprego, segundo números do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do 

Ministério do Trabalho, Lorena apresentou no mês de outubro 

de 2017 um saldo positivo de 148 novos postos de trabalho, 

com destaque para o aquecimento do comércio, indústria de 

transformação e serviços. Atrás de Lorena no ranking, ficam 

os municípios de Guaratinguetá e Aparecida, com 75 

contratações no mês passado. Na macrorregião do Vale do 

Paraíba, Lorena fica atrás apenas de São José dos Campos. 

As principais empresas instaladas no município de 

Lorena são: 

• AKG; 

• Yakult; 

• Orica; 

• Saint-Gobain; 

• Biemme; 

• Velaplast; 

• Valfilm; 

• BMG Cargas; 

• RJC Defesa e Aeroespacial Ltda.; 

• Apolo Tubos e Equipamentos; 

• CECAL; 

• Ferlex. 
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De acordo com o IBGE, em 2014, Lorena tinha um PIB per 

capita de R$ 23070.43. Na comparação com os demais 

municípios do estado, sua posição era de 266 de 645. Já na 

comparação com cidades do Brasil todo, sua colocação era de 

1355 de 5570. Em 2015, tinha 75.3% do seu orçamento 

proveniente de fontes externas. Em comparação às outras 

cidades do estado, estava na posição 424 de 645 e, quando 

comparado a cidades do Brasil todo, ficava em 4211 de 5570. 

Lorena possui 03 grandes Instituições de Ensino 

Superior – IES: a Escola de Engenharia de Lorena – EEL-USP, 

Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA e Centro 

Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL. 

• A Escola de Engenharia de Lorena – EEL-USP conta com 7 

cursos superiores e 5 cursos de pós-graduação em 

funcionamento nos 2 campus em Lorena; 

• O Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA 

possui 13 cursos superiores e 22 cursos de pós-

graduação; 

• O Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL 

conta com 16 cursos superiores e 20 cursos de pós-

graduação. 

O Perfil do Ensino Superior no município se perfaz em 

todas as 07 áreas do conhecimento, segundo informações 

apresentadas na Figura abaixo. 
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As modalidades de cursos de ensino superior focam 

predominantemente em bacharelado, conforme figura 

apresentada acima. O perfil de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) se desvela em importantes projetos, como foi o 

Projeto Nióbio (Link para documentário: 

https://www.youtube.com/watch?v=GXXszd9Mg6Q&t=41s) e o 

Projeto Pró Álcool. Atualmente o município conta com 

fomento de órgãos federais como o CNPq e CAPES e estaduais 

como a FAPESP. A Escola de Engenharia de Lorena – EEL-USP 

possui 20 bolsas e 5 projetos, enquanto o UNIFATEA possui 

30 bolsas e 1 projeto. 

1.8 Desenvolvimento Urbano 

Com apoio no Plano Diretor de Lorena, Lei Complementar 

nº 244/2016, a Secretaria de Obras e Planejamento Urbano 

destaca: 

SUBSEÇÃO I - DAS ZONAS ESPECIAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL – 

ZEPEC 

Art. 15. As Zonas Especiais de Patrimônio Cultural – ZEPEC 

– são porções do território destinadas à preservação, 

valorização e salvaguarda patrimônio cultural, considerados 

os bens de valor histórico, artístico, arquitetônico, 

urbanístico e paisagístico, podendo se configurar como:  

I – Conjuntos arquitetônicos, elementos construídos, 

edificações e suas respectivas áreas ou lotes, singulares 

https://www.youtube.com/watch?v=GXXszd9Mg6Q&t=41s


 

 

25 
 

do ponto de vista arquitetônico, cultural e simbólico, como 

antigos casarões e templos religiosos;  

II – Conjuntos urbanos compostos por vias, praças e 

vegetação, dotados de identidade e memória, que constituem 

documentos representativos do processo de urbanização de 

determinada época;  

III - porções do território e logradouros com 

características ambientais, naturais e antrópicas, 

singulares do ponto de vista da paisagem urbana, tais como 

parques, jardins, praças, monumentos, pontes, passeios;  

IV – Espaços públicos e estruturas que dão suporte ao 

patrimônio imaterial e/ou a usos de valor socialmente 

atribuído, tais como centros culturais, teatros, 

conservatórios, residências artísticas e assemelhadas.  

Parágrafo único. Os imóveis ou áreas tombadas ou protegidas 

por legislação Municipal, Estadual ou Federal enquadram-se 

como ZEPEC. 

Art. 16. São objetivos da ZEPEC:  

I – Proteger e manter a identidade e memória do Município e 

de seus habitantes;  

II – Dinamizar a vida cultural, social, urbana, turística e 

econômica da cidade;  

III – identificar os imóveis, espaços e lugares dotados de 

identidade cultural e religiosa, bem como promover e 

incentivar a preservação, conservação, restauração e 

valorização do patrimônio cultural no âmbito do Município;  

IV – Estimular o uso público do patrimônio cultural;  

V – Documentar e proteger o patrimônio imaterial; e  

VI – Possibilitar o desenvolvimento ordenado e sustentável 

da cidade de maneira compatível com a preservação do 

patrimônio cultural.  
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Art. 17. As ZEPEC deverão ser identificadas e instituídas 

por meio dos seguintes instrumentos existentes e os a serem 

criados:  

I - Tombamento;  

II - Inventario do patrimônio cultural;  

III - registro das Áreas de Proteção Cultural e da 

Paisagem;  

IV - Registro do patrimônio imaterial;  

V – Área Especial de Interesse Histórico. 

Art. 97. A Prefeitura deverá elaborar ou, se for o caso, 

revisar os planos setoriais de educação, saúde, esportes, 

assistência social, cultura e turismo, por meio de processo 

participativo com representantes da sociedade civil 

organizada e de outros órgãos governamentais, devendo os 

mesmos se basear nas diretrizes das suas respectivas 

políticas, debatidos em Conferências Municipais e aprovados 

nos Conselhos Setoriais. 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Art. 139. São objetivos específicos da Política Municipal 

de Desenvolvimento Econômico Sustentável: 

I - Induzir uma distribuição mais equitativa do emprego, 

sobretudo aqueles vinculados ao setor terciário, 

desconcentrando as atividades econômicas;  

II - Proteger as áreas industriais em funcionamento e 

estimular sua expansão em moldes compatíveis com as novas 

condições territoriais do Município;  

III - potencializar a capacidade criativa, de inovação e o 

conhecimento acadêmico, científico e tecnológico existentes 

no Município para gerar atividades econômicas de alto valor 

agregado e ambientalmente sustentáveis;  
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IV - Promover o desenvolvimento sustentável da zona rural 

com o apoio à agricultura familiar, em especial a orgânica, 

e ao turismo sustentável, sobretudo ligado à história, à 

cultura regional e aos atributos da paisagem;  

V - Promover infraestrutura necessária ao desenvolvimento 

sustentável na zona urbana e rural, incluindo obras, 

empreendimentos e serviços de utilidade pública;  

VI – Planejar a efetivação de infraestrutura e espaços 

destinados a exposições e congressos, inclusive com a 

criação de um Centro Municipal de Eventos;  

VII - criar as condições para o desenvolvimento do turismo 

apropriado às características do Município, com ênfase ao 

turismo religioso, cultural; histórico; de aventura; 

ecológico e; de negócio;  

VIII - facilitar a instalação de empresas no Município por 

meio de incentivos tributários e urbanísticos. 

DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 

ARTÍSTICO, PAISAGÍSTICO E CULTURAL  

Art. 146. O patrimônio cultural do Município de Lorena, 

material e imaterial, por constituir parte da história do 

Município e relacionar-se à identidade local, deverá ser 

protegido pelo Poder Público e pelos cidadãos, de modo a 

garantir sua permanência para as atuais e futuras gerações.  

Parágrafo único. Constituem o conjunto de bens culturais do 

Município as áreas, edificações, imóveis, lugares, 

paisagens, monumentos, bens imateriais e outros que 

apresentam valor cultural e social reconhecido pela 

sociedade, classificados em: 

I - Bens culturais, materiais e imateriais, protegidos por 

legislação especifica;  

II - áreas de preservação cultural;  
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III - conjunto de edificações históricas pertencentes ao 

Poder Público;  

IV - Acervos de obras de arte, de bens da cultura popular e 

de bens móveis de valor histórico e cultural, pertencentes 

ao Poder Público;  

V - Acervos de documentos de valor histórico e cultural, 

pertencentes à Prefeitura;  

VI - Acervo de monumentos e obras de arte urbana, 

localizadas em espaços públicos e edificações municipais; e  

VII - conjunto de edificações e espaços públicos municipais 

de uso cultural.  

Art. 147. A política de preservação do patrimônio 

histórico, artístico, paisagístico e cultural deverá 

entender o bem patrimonial material de modo não isolado, 

buscando proteger todo o contexto em que ele se insere, 

evitando-se com isso que se perca a escala do local, as 

perspectivas do bem e sua consequente desvalorização 

histórica decorrente da descaracterização do entorno. 

Art. 148. Os objetivos da política de preservação do 

patrimônio histórico, artístico, paisagístico e cultural 

são:  

I - Promover a identificação de bens e manifestações 

culturais visando seu registro, valorização e proteção a 

partir de inventários do patrimônio cultural ou outros 

instrumentos pertinentes; 

II - Identificar e preservar os eixos histórico-culturais, 

que se constituem a partir de corredores e caminhos 

representativos da identidade e memória cultural, 

histórica, artística, paisagística e urbanística para a 

formação da cidade;  
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III - incentivar o desenvolvimento de projetos de 

valorização de áreas representativos da identidade e 

memória cultural, histórica e urbanística para a formação 

da cidade;  

IV – Desenvolver, a partir dos bens culturais, programas e 

ações de educação patrimonial;  

V - Inventariar, proteger e incentivar parcerias para 

manutenção e valorização do acervo de monumentos e obras de 

arte urbana no Município;  

VII - articular diferentes órgãos da municipalidade para a 

formulação de políticas e programas que viabilizem a 

preservação dos lugares;  

VIII - organizar ações de atendimento e divulgação de 

informações sobre o patrimônio cultural, junto à população, 

objetivando sua valorização;  

IX – Estimular a apropriação coletiva do patrimônio 

arquitetônico, histórico e religioso, a partir de usos 

compatíveis para as edificações, considerando a inclusão 

cultural da população de baixa renda e colaborando para a 

construção da cidadania cultural; e  

X – Compatibilizar o desenvolvimento urbano, econômico, 

turístico e social com a preservação do patrimônio cultural 

do Município. 

 

1.9 A responsabilidade Socioambiental do Município  

Os patrimônios ambientais, também chamados de 

patrimônios naturais, são áreas escolhidas por conta de 

suas características estéticas ou científicas figurarem 

como prioritárias em processos de preservação para as 

gerações futuras. 

Em Lorena, destacam-se os seguintes patrimônios 

naturais: 
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Parque Águas do Barão 

O Parque Águas do Barão está situado dentro do 

perímetro urbano da cidade de Lorena, no endereço: Estrada 

Municipal Santa Terezinha, s/n, área verde de 12.262 m² com 

rico valor histórico para a população lorenense.  

A referida área, antiga chácara, pertenceu ao Barão da 

Bocaina em 1.923 e abriga importantes elementos 

patrimoniais e ambientais, citando: a Capela Santa 

Terezinha do Menino Jesus, imagem da Santa Terezinha da 

Sagrada Face do Menino Jesus, o relicário da Santa e duas 

nascentes perenes do Ribeirão Taboão. 

As duas nascentes no interior do parque, possuem 

histórico de terem águas medicinais radioativas (nascentes 

minerais). Encontram-se conservadas e recebem diariamente 

visitantes que utilizam o parque para atividades de lazer. 

O Parque Águas do Barão também sedia várias atividades 

educativas, envolvendo principalmente estudantes da Rede 

Municipal de ensino, que visitam as nascentes do Parque. 

 

Parque Ecológico do Taboão 

O Parque Ecológico do Taboão, inaugurado em maio de 

2016, está localizado à Estrada Vicinal Chiquito de Aquino, 

s/n, Bairro Santa Lucrécia, no município de Lorena. 

 O Parque Ecológico do Taboão é voltado para atividades 

de ecoturismo (atualmente mais voltado à atividade de 

mountain bike), conservação e educação ambiental. O Parque 

conta com viveiro de produção de mudas, trilhas e a 

barragem de regularização de vazão do Ribeirão Taboão, 

locais propícios para disseminação de informações 

ambientais aos visitantes, que em sua maioria são 
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educadores e estudantes da rede municipal e particular de 

ensino e de nível superior.  

 

Além disso, no interior do Parque, situado na casa 

sede, existe uma Sala de Educação Ambiental para o público 

infantil que está disponível para visitação nos horários de 

funcionamento.  

A sala dispõe de uma biblioteca com materiais 

diversificados sobre temas ambientais, servindo de subsídio 

para a aprendizagem. Esse espaço tem o objetivo de 

proporcionar aos visitantes momentos de interação, 

favorecendo as relações interpessoais. 

 

Atividades no Parque Ecológico do Taboão 

A rotina de atividades no Parque Ecológico do Taboão 

se resume em visitar o viveiro, onde é apresentado aos 

alunos todo processo de produção das mudas, caminhada pela 

estrada principal no interior do parque, passando pela 

represa (barragem de regularização de vazão do Ribeirão 

Taboão) até chegar a casa sede, onde existe o museu, sala 

ambiental e parquinho. Outra alternativa é a ida ao 

mirante, por uma trilha lateral ou pelas escadas. O mirante 

é utilizado também é utilizado para atividades de educação 

ambiental. 

 

Floresta Nacional de Lorena 

A Floresta Nacional de Lorena é uma Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável, de categoria “Floresta 

Nacional”, criada pela Portaria Nº 246, de 18 de julho de 

2001. 

De acordo com o Plano de Manejo da FLONA, Volume I - 

Diagnóstico, elaborado pelo ICMBio: 
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A FLONA de Lorena é definida como uma área 

de cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas e tem como 

objetivo básico o uso múltiplo sustentável 

dos recursos florestais e a pesquisa 

científica, com ênfase em métodos para 

exploração sustentável de florestas 

nativas. Nas Florestas Nacionais é admitida 

a permanência de populações tradicionais 

que a habitam quando de sua criação, em 

conformidade com o disposto em regulamento 

e no Plano de Manejo da Unidade.  

Na Floresta Nacional de Lorena não existe 

relato da existência deste tipo de 

população na sua área. A visitação pública 

é permitida e a pesquisa deverá ser 

incentivada, sujeitando-se à autorização do 

ICMBIO.  

 

Assim, a FLONA de Lorena é uma Unidade de 

Uso Sustentável que conserva uma 

significativa parcela da tipologia de 

Floresta Estacional Semi-decidual em 

estágio avançado de regeneração, espécies 

características de campos de várzea do Rio 

Paraíba do Sul, bem como áreas com plantios 

realizados nas décadas de 1930 a 1960 onde 

foram plantadas tanto espécies exóticas e 

nativas. 

 

A FLONA de Lorena segundo sua Portaria de 

criação nº 246 de 18 de julho de 2001, 

possui uma área de 249,31 ha 

(georreferenciada com área de 276,35 ha) 

pode ser considerada pequena para uma 

unidade de conservação sustentável, porém 

reúne excepcionais atributos para 

conservação, especialmente no que diz 

respeito à sua localização estratégica, na 

medida em que pode ser considerada uma 

floresta urbana no Estado de São Paulo, 

pois na sua maior área encontra-se separada 

do perímetro urbano, pela BR-459 que liga 

Lorena a Itajubá. 

 

[...] 
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A Unidade guarda um banco genético de 

espécies florestais nativas e exóticas de 

grande valor para pesquisas científicas e 

para perpetuação de espécies. 

 

Segundo as informações constantes no website do ICMBio 

em relação ao historio da Floresta Nacional de Lorena: 

 

História 

Até 1934 funcionou no local o Campo de Sementes, 

conhecido como Sementeira. Nesse período a área foi 

reflorestada com centenas de espécies, pois não existia 

mais vegetação. Naquele ano foi criado o Horto Florestal de 

Lorena. Sempre produzindo mudas de espécies nativas e 

exóticas, a partir de 1967, com a criação do Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal-IBDF, o Horto foi 

transformado em Estação Experimental Florestal, anos depois 

denominado Estação Florestal Experimental Dr. Epitácio 

Santiago, em homenagem ao administrador do Horto que 

promoveu todo o reflorestamento da área entre 1930 e 1960.  

Em 1991 começou a funcionar no local o Escritório Regional 

do Ibama no Vale do Paraíba. Dez anos depois foi criada a 

Floresta Nacional de Lorena, que desde 2007 é administrada 

pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, órgão vinculado ao Ministério do Meio 

Ambiente. 

 

A FLONA de Lorena ainda é conhecida pela população 

local como o "Horto Florestal de Lorena" sendo lembrada com 

saudosismo, principalmente pelos mais idosos. É recorrente 

o depoimento de cidadãos lorenenses que reforçam a noção de 

pertencimento e referencia familiar sobre a FLONA de 

Lorena, tais como: “os melhores anos da minha infância 

foram vivenciados nos bosques do Horto Florestal”; “aprendi 

a amar as árvores, durante o plantio de comemorações do Dia 

da Árvore no Horto Florestal – era o dia de lanche com pão 

e mortadela e guaraná”; “as árvores plantadas em minha 

casa, sítio e na minha rua, foram mudas semeadas e doadas 

pelo Horto Florestal”; “a celebração de minha primeira 

comunhão foi no Horto Florestal”; “estudei na Escola do 

Horto Florestal!”; “ainda existe a árvore que eu plantei 

quando criança”; “meu pai trabalhou no Horto”; “minha avó 

foi professora na Escola do Horto”; “Aquele local é 

maravilhoso, pena que está abandonado. – É preciso resgatar 

o valor do Horto Florestal para Lorena!” 
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Cronologia Histórico-Legal da Floresta Nacional de Lorena 

 

• 1920 – Criação do Campo de Sementes de Deodoro, Rio de 

Janeiro  

o Decreto Federal N° 14.325 de 24 de setembro 

 

• 1923 – Transferência e instalação do Campo de Sementes 

de Deodoro, RJ, para Lorena e doação do terreno pela 

prefeitura para o Ministério da Agricultura.  

o Decreto 16.163 de 15 de setembro 

 

• 1934 – Transformação do Campo de Sementes de Lorena em 

Horto Florestal  

o Decreto Federal N° 24.105 de 10 de abril 

 

• 1967 – Criação do Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal-IBDF e transformação dos Hortos 

Florestais em Estações Florestais de Experimentação-EFLEX  

o Decreto-Lei Nº 289 de 28 de fevereiro 

 

• 1975 – Alteração do nome da EFLEX de Lorena para 

Estação Florestal de Experimentação Dr.Epitácio Santiago, 

em homenagem ao administrador da área entre 1934 – 1970 

(esq.).  

o Lei Nº 6.209 de 28 de maio. 

 

• 1989 - Criação do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA. As EFLEX 

passam para a administração do IBAMA.  

o Lei Nº 7.735 de 22 de fevereiro. 

 

• 1991 – Criação do Escritório Regional do IBAMA no Vale 

do Paraíba em Lorena  

o Portaria IBAMA N° 82-N de 24 de setembro de 1991 

• 1996 – Criação do Centro de Triagem de Animais 

Silvestres-CETAS/IBAMA, adaptando-se a área da antiga 

serraria da EFLEX Epitácio Santiago. 

 

• 2001 – Criação da Floresta Nacional de Lorena - Maior 

e mais diversificada floresta da planície do Vale do 

Paraíba!  

o Portaria do Ministério do Meio Ambiente - N°246 

de 18 de julho. 

 

• 2005 – Criação do Conselho Consultivo da Floresta 

Nacional de Lorena  
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o Portaria do IBAMA Nº 64, de 30 de Agosto 

 

2 2005 – Aprovação do Regimento Interno do Conselho 

Consultivo da Flona de Lorena  

a. Portaria do IBAMA Nº 65, de 30 de Agosto 

 

• 2007 – Criação do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade-ICMBio, vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente. As unidades de conservação 

federais passam para a administração do ICMBio.  

o Lei Nº 11.516, de 28 de agosto. 

 

 

Atrativos 

A Floresta Nacional de Lorena ao longo da sua 

história, ou seja, desde meados da década de 1930, sempre 

recebeu visitação, um público diversificado formado em sua 

maioria por alunos da rede municipal de ensino e pelos 

próprios moradores do seu entorno, bairros e municípios 

vizinhos, que frequentam a FLONA pelo seu patrimônio cênico 

e cultural regional. A cidade de Lorena não apresenta 

muitas opções de áreas para visitação, lazer e recreação, 

desta forma os visitantes buscam a Unidade como área de 

lazer tradicional. No ano de 2006 a Unidade recebeu 5.597 

visitantes, em 2007 foram 4.534, e em 2008 recebeu 3.187 

visitantes. Nos últimos anos a FLONA recebe em média 2000 

visitantes. 

 

• Um conjunto de trilhas de cerca de 5(cinco) mil metros 

totalmente planas mas ainda não sinalizadas; 

• Uma churrasqueira e diversos quiosques e mesas com 

bancos para piqueniques próximos da churrasqueira; 

• Um lago natural de aproximadamente 1(um) hectare, com 

trilha de 500 (quinhentos) metros ao seu redor; 

• Um auditório para realização de atividades de educação 

ambiental com capacidade para 80 (oitenta) pessoas; 

• Uma ruína do galpão do aeroporto e aeroclube de 

Lorena; 

• Um campo de futebol em ótimo estado. 

 

A responsabilidade socioambiental está ligada a ações 

que respeitam o meio ambiente e a políticas que tenham como 

um dos principais objetivos a sustentabilidade. Todos são 

responsáveis pela preservação ambiental: governos, empresas 

e cada cidadão. 
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Importante registrar ainda que em Lorena temos o 

Instituto OIKOS de Agroecologia com sede na Estrada 

Municipal Vila Cristina, Bairro do Porto do Meira, 

responsável pela criação de atores da restauração ecológica 

e florestal da região metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte. 

O município de Lorena, nos últimos anos, vem avançando 

nas questões relacionadas ao desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas para o setor de saneamento, tendo 

instituído no município dois instrumentos de gestão pública 

muito importantes: O Plano Municipal de Saneamento Básico e 

o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

 

Políticas Públicas 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um 

instrumento de planejamento e gestão participativa que 

estabelece as diretrizes para a prestação dos serviços 

públicos de saneamento e deve atender aos princípios 

estabelecidos na Diretrizes Nacionais para o Saneamento 

Básico, como a Lei Federal 11.445 de 05 de janeiro de 2007. 

O PMSB traça os caminhos para a melhoria das condições 

de saúde, qualidade de vida e o desenvolvimento local 

comprometido com a conservação dos recursos naturais, em 

especial da água e do solo. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de 

Lorena está instituído pela Lei 3.647/2014 e abrange os 

quatro componentes do Saneamento Básico: 

 

• Abastecimento de água; 

• Esgotamento sanitário; 

• Drenagem e manejo das águas pluviais; 
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• Limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos. 

 

A existência do PMSB é condição para que o município 

receba recursos da União destinados a serviços de 

saneamento básico. Esta regra busca a valorização do 

planejamento e do controle social e consequentemente do bom 

uso dos recursos públicos. 

Uma vez concluído e aprovado, o PMSB passa a ser a 

referência de desenvolvimento para o município, pois ficam 

estabelecidas as diretrizes para o saneamento básico e 

fixadas as metas de cobertura e atendimento com os 

serviços. 

 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - 

PMGIRS 

O PMGIRS é um instrumento de planejamento estratégico 

municipal que contempla as diretrizes e ações para o manejo 

ambientalmente adequado e sustentável dos resíduos sólidos, 

contemplado na Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 

2010.  

Este instrumento apresenta o diagnóstico da situação 

atual do sistema assim como as diretrizes, programas, 

projetos e ações para os próximos 20 anos. 

 O município de Lorena, em 2016, teve instituída a Lei 

Complementar 249 com o objetivo de promover a 

universalização dos serviços públicos municipais de 

resíduos sólidos no Município, mediante o estabelecimento 

de metas e ações programadas. 
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1.10 Leis Municipais Inerentes ao Turismo 

Destacamos a lei de criação do COMTUR e a lei para 

incentivo a investimentos no setor hoteleiro na cidade, 

além da lei do PPA que, dentre outros, apresenta o Fundo de 

Desenvolvimento Turístico com R$ 150.000,00 para os 

próximos anos. 

 

1. 11 Mapa do Município com Iconização do Pontos Turísticos  
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1.12 Conselho Municipal de Turismo 

 

O Conselho Municipal de Turismo de Lorena, criado com 

a Lei 2.174 de 22 de dezembro de 1994, realiza suas 

reuniões ordinárias, mensalmente, no Centro UNISAL. Sua 

contribuição é muito valiosa para o desenvolvimento 

turístico em nossa cidade. Poder Público e sociedade civil 

trabalhando juntos para promoção do município. 

 

 

1.13 FUMTUR 

Conforme verificação da recente lei do PPA, temos o 

estabelecimento de R$ 150.000,00 para o Fundo de 

Desenvolvimento Turístico no município de Lorena. 
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1.14 Participação do Desenvolvimento Regional e 

Acessibilidade 

Lorena está, oficialmente, no Mapa Turístico Brasil, 

na Região Turística da FÉ. Uma recente conquista, fruto do 

trabalho da SECTUR, com a efetiva participação do COMTUR e 

dos municípios da nossa região. Vale destacar, dentre as 

ações realizadas para fortalecimento da governança 

regional, a reunião para definição dos interlocutores 

regionais acontecera em nossa cidade, na Casa da Cultura.  

Diga-se, o SENAC contribuíra de forma significativa 

para o fortalecimento da articulação e sucesso dos 

trabalhos envolvendo todos os municípios na RT da FÉ que, 

também, contara com o apoio da Secretaria de Estado de 

Turismo de São Paulo. 

Outrossim, estamos no CRER, Caminho Religioso da 

Estrada Real, com municípios paulistas e mineiros. A 

presença de Lorena no CRER, recentemente, oficializado, com 

certeza, contribuirá para o desenvolvimento turístico em 

nossa região, já, uma referência nacional/mundial, 

principalmente, no tocante ao Turismo Religioso. 

No tocante à acessibilidade, há um diferenciado 

trabalho sendo realizado pelo Conselho Municipal, com o 

apoio do Poder Público; diversas ações realizamos em 

parceria, a ilustrar: os dois últimos eventos que 

realizamos juntos: Caminhada Acessível e Eficiência em 

Evidência. Trabalhamos para avançar na acessibilidade em 

todos os atrativos turísticos de Lorena. Nos principais 

eventos da cidade, evoluímos bastante e desejamos continuar 

avançando no referido quesito. 

 

1.15 Metodologia 

Além das pesquisas bibliográficas, foram realizadas 

pesquisas de demanda e atualização dos atrativos turísticos 

com a efetiva participação do COMTUR e parceiros. 
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2 DIAGNÓTICO  

 

2.1 O que é inventário? 

 

O Inventário da Oferta Turística consiste no levantamento, 

identificação e registro dos atrativos turísticos, dos 

serviços e equipamentos turísticos e da infraestrutura de 

apoio ao turismo como instrumento base de informações para 

fins de planejamento, gestão e promoção da atividade 

turística, possibilitando a definição de prioridades para 

os recursos disponíveis e o incentivo ao turismo 

sustentável. 

 

 

2.2 Apresentação do Inventário 

A – Dados Básicos de Infraestrutura de Apoio ao Turismo 

A.1 – Histórico 

Lorena pertence à Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte e destaca-se, com seus 229 anos de 

emancipação política, por ser um município referência em 

qualidade de vida, infraestrutura, capital humano e 

desenvolvimento. Quem passa por Lorena, seja a trabalho ou 

a passeio, é sempre muito bem acolhido por sua população 

hospitaleira.  

Possui uma população estimada em 86.764 habitantes, de 

acordo com as projeções do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), e uma extensão territorial 

de 414,160 km². 

A cidade é localizada entre os principais centros 

comerciais do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte, uma posição privilegiada para seu 

desenvolvimento. À distância até São Paulo é de 182 km, e 

até o Rio de Janeiro, 219 km, considerados os limites dos 

municípios. Economicamente, Lorena se destaca por estar 

também nas proximidades de quatro dos nove principais 

portos do país, Santos, Sepetiba, Rio de Janeiro e São 

Sebastião. 

Oficialmente, Lorena está na Região Turística da FÉ, 

juntamente com outras oito cidades: Aparecida, 

Guaratinguetá, Cachoeira Paulista, Potim, Roseira, Piquete, 
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Cunha e Canas. E, também, está inserida no CRER, Caminho 

Religioso da Estrada Real, com diversos municípios 

paulistas e mineiros. E, por vocação, recebe inúmeros 

visitantes, especialmente, por conta do Turismo Religioso, 

do Turismo Cultural e do Turismo Educacional. 

A. 2 – Informações Básicas do Município 

Área: 414,160 km² 

Densidade demográfica:209.69(hab/km²) 

Taxa de urbanização: 97,46% 

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal): 0,766 

Nível de Atendimento – Abastecimento de Água (%): 98,77% 

Nível de Atendimento – Coleta de Lixo (%): 99,70% 

Nível de Atendimento – Esgoto Sanitário (%): 97,98% 

População: 86.764 habitantes 

Localização: 

ALTITUDE 524 M 

LATITUDE 22º 41′ 15″ S 

LONGITUDE 45º 03′ 45″ W 

 

Municípios limítrofes: Guaratinguetá, Canas, Piquete e 

Cachoeira Paulista  

Clima: Tropical de Altitude  

PIB: R$ 2.001.683,00 

A.3 – Acesso 

À distância até São Paulo é de 182 km, e até o Rio de 

Janeiro, 225 km, considerados os limites dos municípios. 

 

A.3.1 – Transporte Rodoviário 
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Nome: Terminal Rodoviário José Antonio Vieira  

Endereço: Estrada Municipal Santa Teresinha, nº 370, Vila 

Hepacaré – Lorena  

Telefone: (12) 31531988 

Principais linhas: cidades do Vale do Paraíba, também, 

capital paulista. Há ônibus, também, para os estados do Rio 

de Janeiro e de Minas Gerais. 

 

A.3.2 – Aeroporto 

 

O Aeroporto grande porte mais próximo fica em 

Guarulhos, São Paulo. Em São José dos Campos, há o 

Aeroporto que atende, minimamente, a região. 

 

Há, em Lorena: 

Heliporto / TECNO BAG 

ICAO: SJAD / Privado 

Localização 

LORENA - SP 

Coordenadas 

22 45 24S/45 6 31W 

Elevação:538m 

 

Distância do Centro: 3,31Km 

 

Distância da Capital: 179,22Km 

 

 

Operação: VFR Diurno/Noturno 

 

 

Pistas 

Dimensões RAMPA Área de pouso Superfície 

Resistência/PN

C 

20 x 20 7_28 Quadrado Concreto 4,0 t 
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Informações do Heliporto 

PRIV UTC-3 VFR L26, 32 538 (1765) 

07 – (20 x 20 CONC 4,0t L30) - 28 

 

A.3.3 – Estrutura Portuária 

Não temos. 

 

A.3.4 – Transporte Ferroviário 

 

Possui Estação Ferroviária, não para uso de 

passageiros, todavia, em nossa linha férrea passam diversos 

trens com cargas diversas. E, atualmente, o prédio da 

antiga Estação Ferroviária é um ponto turístico de Lorena e 

nele está sendo instalada a Estação Juventudes. Há também o 

espaço cultural anexo Carlos Eugênio Marcondes, que serve 

para aulas de teatro, yoga, pilates.  

 

 

A.4 – Outras Estruturas de Apoio 

Delegacia de Polícia Sim => 2 

Batalhão Polícia Militar Sim => 1 

Corpo de Bombeiros Sim => 1 

Guarda Municipal Sim => 1 

Pronto Socorro Sim => 1 (aberto fim de semana) 

Hospital Sim => 2 

Posto de Saúde Sim =>7 

Farmácias/Drogarias Sim => 37(em plantão feriados e fins de 

semana: 1, 24h) 

Shopping Center Sim => 1 

Antiquário Sim =>2 

Bibliotecas Sim =>5, sendo uma municipal uma em casa 

instituição de ensino superior e a do instituto UKA 

(BIBLIUKA – biblioteca comunitária) 
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Loja de Artesanato Sim =>15 

Comércio Especializado Sim =>Bordados, Cervejas especiais 

da Cervejaria do Gordo, azeite, pastel de nata e outros. 

Caixa Eletrônico – 24 horas Sim => 1 

Bancos Sim => 11 

Casa de Câmbio Sim => 03 

Posto de Combustível Sim => 17 

Cabeleireiro/Barbeiro Sim (abertos aos sábados: 12) 

Borracheiros Sim => 28  

B – Caracterização do Município em Turismo 

B.1 – Fluxo 

Qual o período de maior fluxo no turístico no 

município? 

 

Meses ou período: férias e segundo semestre. 

Estimativa de turistas nos períodos: 100.000. 

 

Especialmente, por conta dos principais eventos que 

acontecem na RT da FÉ nos referidos períodos. 

 

B.2 – Órgão Oficial de Turismo 

Roberto Bastos de Oliveira Júnior 

Secretário Municipal de Cultura e Turismo 

Rua Viscondessa de Castro Lima, 10, Centro, Lorena 

Telefone 31531518 

cultura@lorena.sp.gov.br 

turismo@lorena.sp.gov.br 

www.lorena.sp.gov.br 

 

No momento, a Prefeitura Municipal de Lorena não possui 

profissionais formados em Turismo. Todavia, conta com a 

colaboração importante da Presidente do COMTUR, 

Turismóloga, Fátima Medeiros. 

 

mailto:cultura@lorena.sp.gov.br
mailto:turismo@lorena.sp.gov.br
http://www.lorena.sp.gov.br/
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B.3 – Conselho Municipal de Turismo 

Nome do Presidente: Fátima Medeiros 

Telefone: (12) 981417654 

e-mail: fatimamedeiros0601@gmail.com 

Ocupação: Coordenadora de Cursos de Pós-Graduação e 

Extensão do UNISAL 

Período do mandato: dois anos 

 

B. 4 - Capacitação em Turismo 

O município, no momento, não possui instituição que 

ofereça capacitação profissional para o Turismo. Contamos 

com a colaboração do SENAC, atualmente, de cidade vizinha 

para a referida capacitação e somos parceiros em inúmeras 

ações. Possui uma unidade da ETEC, podendo futuramente ter 

cursos de profissionalização na área de turismo. 

 

B.5 - Economia do Turismo 

O setor representa, economicamente, 10% do orçamento 

do município. Aproximadamente, R$ 18.000.000,00. A 

principal fonte de receita e de empregos do município são 

comércio, indústria e prestação de serviço, com destaque 

para as instituições de ensino. 

 

B. 6 – Planejamento 

O município, ainda, não possui Plano Diretor de 

Turismo, todavia, está em andamento sua elaboração, vale 

destacar, em fase final. 

 

Quanto ao Plano de Marketing, todas as ações de 

promoção e divulgação do município são realizadas pelas 

Secretarias Municipais, com a especial colaboração da 

Secretaria de Comunicação. Temos um planejamento anual e 

trabalhamos para realizar todas as ações programadas com 

sucesso. As principiais mídias utilizadas são: redes 

sociais, rádios e jornais. 

 

C - Serviços e Equipamentos Turísticos  

mailto:fatimamedeiros0601@gmail.com
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C. 1 - Meios de Hospedagem 

Nome: Hotel Colonial de Lorena Ltda. 

Nº CADASTUR: 26063694200001-1 

Endereço: Rua Nossa Senhora da Piedade, nº 185, Bairro 

Centro 

Site: www.colonialdelorena.com.br 

e-mail: hotel@colonialdelorena.com.br 

Telefone: 31521644 

Número de empregados fixos: 11 

Número de empregados temporários (média anual): 0 

Número de Apartamentos: 50 

Tipo de hospedagem: hotel  

 

Nome: Delvalle Lorena Hotel e Restaurante Ltda. - EPP 

Endereço: Rodovia Washington Luiz, nº 55, Bairro Checa. 

Site: www.vallehotel.com.br 

e-mail: naofazreserva@uol.com.br 

Telefone: 31531415 

Tipo de hospedagem: hotel  

 

Nome: Hotel Guarany de Lorena Ltda. 

Endereço: Praça Marechal Mallet, nº 35, Bairro Centro 

Site: hotelguaranylorena.wixsite.com 

e-mail: hotelguarany@gmail.com 

Telefone: 31531002 

Número de empregados fixos: 06 

Número de empregados temporários (média anual): 0 

Número de Apartamentos: 45 

Tipo de hospedagem: hotel  

 

Nome: Hotel Brasil - Nova Aliança Hotel e Restaurante Ltda. 

- ME 

Endereço: Rua Dr. Rodrigues de Azevedo, nº 400, Bairro 

Centro 

Site:  

e-mail: hotelbrasillorena@gmail.com 

Telefone: 31531003 

Número de empregados fixos: 04 

Número de empregados temporários (média anual): 0 

Número de Apartamentos: 17 

Tipo de hospedagem: hotel  

mailto:hotel@colonialdelorena.com.br
mailto:naofazreserva@uol.com.br
mailto:hotelguarany@gmail.com
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Nome: Hotel Olympia – SotiriosChristosGhinis - ME 

Endereço: Rua Major Joaquim Luiz Bastos, nº 96, Bairro 

Centro 

Site: www.hotelolympia.com.br 

e-mail: lorena@olympiahotel.com.br 

Telefone: 31532924 

Número de empregados fixos: 12 

Número de empregados temporários (média anual): 0 

Número de Apartamentos: 50 

Tipo de hospedagem: hotel  

 

Nome: Dom Apart Hotel Lorena Ltda. - EPP 

Endereço: Rua Dom Bosco, nº 237, Bairro Centro 

Site: www.domaparthotel.com.br 

e-mail: reserva@domaparthotel.com.br 

Telefone: 31577393 

Número de empregados fixos: 12 

Número de empregados temporários (média anual): 0 

Número de Apartamentos: 42 

Tipo de hospedagem: hotel  

 

Hotel Ibis – Rede Accor 

Em fase de implantação junto ao Eco Valle Shopping, com 

inauguração prevista para o primeiro semestre de 2018. 

 

C. 1. 1 - Segunda Residência 

Por nossas características, não temos. 

 

C. 2 – Principais Bares e Restaurantes 

 

Nome: República do Barão 

Endereço: Rua Coronel José Vicente, nº 51, Bairro Centro 

Telefone: (12) 33010627 

 

Nome: Bomboniere e Restaurante Castelinho  

Endereço: Rua Comendador Custódio Vieira, nº 22, Bairro 

Centro 

Telefone: (12) 31533387 

 

mailto:lorena@olympiahotel.com.br
mailto:reserva@domaparthotel.com.br
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Nome: Restaurante e Cantina Don André 

Endereço: Av. Bernardino de Campos, nº 79, Bairro Centro 

Telefone: (12) 31528045 

 

Nome: Caduz Bistrô 

Endereço: Av. Dr. Peixoto de Castro, nº 1306, Bairro da 

Cruz 

Telefone: (12) 31577542 

 

Nome: Minuano Restaurante e Panificadora 

Endereço: Rua Coronel José Vicente, nº 06, Bairro Centro 

Telefone: (12) 33011627 

 

Nome: Servequente Lorena 

Endereço: Rua Nossa Senhora da Piedade, nº 211, Bairro 

Centro 

Telefone: (12) 31571470 

 

Nome: Estação Calabresa 

Endereço: Rua Getúlio Vargas, nº 139, Bairro Nova Lorena 

Telefone: (12) 31576300 

 

Nome: Per Tutti Pizzaria  

Endereço: Rua José F. de Morais, nº 76, Bairro Nova Lorena 

Telefone: (12) 31532442 

 

Nome: Sorveteria MR 

Endereço: Rua Comendador Custódio Vieira, nº 289, Bairro 

Centro 

Telefone: (12) 31524768 

 

Nome: Battagini Restaurante e Pizzaria 

Endereço: Rua São Benedito, n° 231, Bairro Centro 

Telefone: (12) 31527755 

 

 

Nome: Pizzaria Champignon 

Endereço: Rua Azevedo de Castro, n° 242, Bairro Centro 

Telefone: (12) 31531629 

 

Nome: Ferreira`s Pizzaria 

Endereço: Rua Barão da Bocaina, nº 190, Bairro Nova Lorena  
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Telefone: (12) 31533299 

 

Nome: Churrascaria Pissanga 

Endereço: Rua Manoel Prudente, nº 112, Bairro Centro 

Telefone: (12) 31578508 

Nome: Filémiau Express 

Endereço: Av. Dr. Peixoto de Castro, nº 2000, Bairro da 

Cruz 

Telefone: (12)996111301 

 

Nome: Restaurante Refúgio 

Endereço: Rua Joaquim A. Figueira, nº 129, Bairro da Cruz 

 

Nome: Churrascaria Via Lorena 

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, km 52, Bairro Parque 

das Rodovias. 

Telefone: (12) 31528859 

 

Nome: Faisca`s Bar 

Endereço: Rua Lino de Caldos Campos, nº 102, Bairro Vila 

Nunes 

Telefone: 31533566 

 

Nome: Green Foodies 

Endereço: Av. Osvaldo Aranha, nº 425, Bairro da Cruz 

Telefone: (12) 3301 

 

Nome: Boulevard São Paulo 

Endereço: Praça Rosendo Pereira Leite, nº 74, Bairro Jardim 

Margarida 

Telefone: (12) 33017170 

 

Nome: Café da Morga 

Endereço: Rua São Benedito, nº 07, Bairro Centro 

Telefone: (12) 31527536 

 

Nome: Malerba Café 

Endereço: Praça Rosendo Pereira Leite, nº 07, Bairro Jardim 

Margarida 

Telefone: (12) 31532002 

 

Nome: Café Eco Empórium 
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Endereço: Av. Dr. Peixoto de Castro, nº 800, Bairro da Cruz 

Telefone: (12) 31531811 

 

Nome: Lá no Sávio Café 

Endereço: Av. Dr. Peixoto de Castro, nº 202, Bairro da Cruz 

Telefone: (12) 997975343 

 

Nome: Boleria Erika Martins 

Endereço: Rua Padre Manoel Teotônio de Castro, nº 83, 

Bairro Centro 

Telefone: (12) 33014983 

 

Nome: Praça de Alimentação do Mercado Municipal 

Endereço: Av. Capitão Messias Ribeiro, s/nº, Bairro Olaria 

Telefone: (12) 31853504 

 

Nome: Praça de Alimentação do Eco Valle Shopping 

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, km 53 

Telefone: (12) 38784524 

 

Nome: Restaurante e Churrascaria Hucarpa 

Endereço: Rua Comendador Custodio Vieira, nº 367, Bairro 

Centro 

Telefone: (12)31531776 

 

Nome: Restaurante D e A  

Endereço: Rua Major Oliveira Borges,Bairro Centro. 

Telefone: (12) 31526069  

 

C. 3 - Agência de Viagens e Guias de Turismo 

Responsável: Fátima Aparecida Midões Izidoro– MEI – Guia de 

Turismo 

Endereço: Rua Guadalajara, nº 200, Bairro Vila Nunes 

Telefone: (12) 31574587 

Site: www.famitur.com 

e-mail: contato@famitur.com 

Nº CADASTUR: 26072138100001-6 

 

Responsável: Lorentur Viagens Ltda - ME 

Endereço: Rua Comendador Custódio Vieira, nº 187, Bairro 

Centro 

http://www.famitur.com/
mailto:contato@famitur.com
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Telefone: (12) 31531680 

e-mail: lorentur@uol.com.br 

Número de empregados fixos: 03 

Número de empregados temporários (média anual):0 

Nº CADASTUR: 26025246100001-9 

 

Responsável: Paula Salles Viagens - Paula Salles Moura da 

Silva 

Endereço: Rua Dr. Azevedo de Castro, nº 22, Bairro Centro 

Telefone: (12) 31571407 

Site: www.paulaviagens.com.br 

e-mail: contato@paulaviagens.com.br 

Número de empregados fixos: 01 

Número de empregados temporários (média anual):0 

Nº CADASTUR: 26074529100001-8 

Possui produtos prontos: sim; vende produtos de operadoras. 

 

Responsável: Otimatur Agência de Viagens 

Endereço: Rua São Benedito, nº 175, Bairro Centro 

Telefone: (12) 31571235 

Site: www.otimatur.com.br 

e-mail: alessandra@otimatur.com.br 

Número de empregados fixos: 02 

Número de empregados temporários (média anual):0 

Nº CADASTUR: 26044132100001-0 

Possui produtos prontos: sim; vende produtos de operadoras. 

 

Responsável: Intercities Agência de Viagens e Turismo 

Endereço: Rua Nossa Senhora da Piedade, nº 185, Bairro 

Centro 

Telefone: (12) 31524688 

Site: www.intercities.com.br 

e-mail: intercities@intercities.com.br 

Número de empregados fixos: 04 

Número de empregados temporários (média anual):0 

Nº CADASTUR: 26016454100001-2 

 

Responsável: Turismo 10 - Ivana Malerba 

Endereço: Estrada do Chiquinho, s/nº, Bairro Santa Lucrécia 

Telefone: (12) 38784525 

Site: www.turismo10vale.com 

e-mail: ivana@turismo10vale.com 

mailto:lorentur@uol.com.br
mailto:contato@paulaviagens.com.br
mailto:alessandra@otimatur.com.br
mailto:intercities@intercities.com.br
mailto:ivana@turismo10vale.com
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Número de empregados fixos: 05 

Número de empregados temporários (média anual):0 

Nº CADASTUR: 26075375100001-4 

Possui produtos prontos: sim 

Quais: navios, pacotes nacionais e internacionais, 

intercambio, hotéis, aéreos, seguros e aluguel de carro 

 

 

Responsável: Ney Tur Viagens  

Endereço: Av. Marechal Argolo, 530 - Loja 3 - Santa Edwiges 

Telefone: 3153-3995 e 99726-0696 

e-mail: neyturviagens@hotmail.com  

 

 

Responsável: CVC – Shopping ECO VALLE  

Endereço: Rua Santa Lucrécia 

Telefone: (012) 3878-4543 

Site: www.cvc.com.br 

e-mail: alexmota.9581@cvc.com.br 

 

C. 4 – Eventos 

C. 4. 1 – Estruturas para Eventos – Equipamentos 

Identificação: Cenariu`s Music Ltda – ME 

Tipologia: Privado 

Área (m²): 2.649,70 

Capacidade público: 4.500 pessoas 

Endereço: Rodovia Aristeu Vieira Vilela, nº 2426, Bairro 

Aterrado 

e-mail: aurocontabil@gmail.com 

Telefone: (12) 33510080 

Tipo: Centro de Convenções  

 

Identificação: Cervejaria do Gordo - A. C. Bar – Bebidas 

Artesanais Ltda. 

Tipologia: Privado 

Área (m²): 2.378,39 

Capacidade público: 3.530 pessoas 

Endereço: Estrada Municipal de Lorena, s/nº, Km 19 

Site: cervejariadogordo.com.br 

e-mail: fiscal@metodoap.com.br 

Telefone: (12) 31324021 

mailto:neyturviagens@hotmail.com
http://www.cvc.com.br/
mailto:aurocontabil@gmail.com
mailto:fiscal@metodoap.com.br
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Tipo: Centro de Convenções  

C. 4. 2 – Empresas Organizadoras 

Identificação: Cenariu`s Music Ltda. – ME 

Tipologia: Privado 

Área (m²): 2.649,70 

Capacidade público: 4.500 pessoas 

Endereço: Rodovia Aristeu Vieira Vilela, nº 2426, Bairro 

Aterrado 

e-mail: aurocontabil@gmail.com 

Telefone: (12) 33510080 

Tipo: Centro de Convenções  

 

Identificação: Cervejaria do Gordo - A. C. Bar – Bebidas 

Artesanais Ltda. 

Tipologia: Privado 

Área (m²): 2.378,39 

Capacidade público: 3.530 pessoas 

Endereço: Estrada Municipal de Lorena, s/nº, Km 19 

Site: cervejariadogordo.com.br 

e-mail: fiscal@metodoap.com.br 

Telefone: (12) 31324021 

Tipo: Centro de Convenções 

 

C.5 – Equipamentos de Recreação e Entretenimento 

Casa Noturna Sim => 2 

Casa de Espetáculo Sim => 2 

Teatro Sim => 2 

Cinema Sim => 1 

Centro de Tradições Não 

Planetário/Observatório Não 

Jardim Zoológico Não 

Aquário Não 

Viveiro Sim => 1 

mailto:aurocontabil@gmail.com
mailto:fiscal@metodoap.com.br
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Pista de Boliche Sim => 1 

Rampa para Voo Livre Não 

Pesque Pague/Pesque Solte Não 

Campo de Golfe Não 

Piscinas Sim => 1 

Estádio/Conjunto Esportivo Sim => 1 

Piscina Olímpica Não 

Trail (MotoCross) Não 

Kartódromo/Autódromo Não 

Mirante Sim => 1 

Clube Social Sim => 1 

Parques Municipais Sim => 2 

 

C. 6 – Transportes 

C. 6. 1 –Estrutura fretamentos 

Não possui estacionamento para ônibus fretados. 

 

C. 6. 2 – Transportadora Turística e Locação de Veículos 

Temos 02 empresas de ônibus especializadas em 

transporte turístico e 03 locadoras de veículos. Quanto à 

frota de táxi, sim, Lorena tem. Seguem, em anexo, os dados 

da frota de táxi. 

 

 

 

C. 6. 2. 2 – Serviços Externos 

Não existe cobrança para entrar na área urbana, não 

existe limite para número de excursões e não há necessidade 

de agendamento. 
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C. 7 – Informações Turísticas 

Endereço: Rua Amobia Marques, nº 172-236, Bairro da Cruz 

Site: www.lorena.sp.gov.br 

e-mail: cultura@lorena.sp.gov.br ou 

turismo@lorena.sp.gov.br. 

Telefone de contato da SECTUR: (12) 31531518. 

Número de empregados fixos: 01 

 

C.8 – Sinalização Turística 

Quanto à sinalização turística, temos projeto 

encaminhado ao Ministério do Turismo, aguardamos recursos 

para implantação. 

 

D - Atrativos 

D. 1 - Atrativos Naturais  

 

 

 

Nome do atrativo: Floresta Nacional 

– ICMBio (Instituto Chico Mendes  

Segmento turístico: 

Ambiental 

Contato: (12) 3157 2449 Responsável:ICMBio 

Caracterização do atrativo:  

Unidade de conservação federal de Mata Atlântica, 

localizada entre as Serras do Mar e Mantiqueira. O local 

foi reflorestado com espécies nativas, o clima é 

predominantemente tropical, sendo importante banco 

genético de espécies arbóreas. É de fácil acesso, cerca 

de três minutos da Rodovia Presidente Dutra.   

Localização (cidade/endereço): Av. Major Hermenegildo 

Antônio de Aquino, s/n Horto Florestal, Bairro Parque 

das Rodovias, Lorena - SP 

http://www.lorena.sp.gov.br/
mailto:cultura@lorena.sp.gov.br
mailto:turismo@lorena.sp.gov.br
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Nome do atrativo: Parque Ecológico 

do Taboão  

Segmento turístico: 

Ambiental  

Contato: (12) 3157 2619 Responsável: 

Prefeitura 

Municipal de Lorena 

Caracterização do atrativo: São mais de 80 hectares de 

uma área de proteção, preservação ambiental, lazer e 

disseminação da cultura regional. Em 2014, a área, 

localizada na Barragem de Regularização do Ribeirão 

Taboão, foi cedida à prefeitura de Lorena pelo DAEE – 

Departamento de Águas e Energia Elétrica. Conta com uma 

sala destinada à educação ambiental, biblioteca com 

acervo ambiental, museu de história do parque, trilhas 

para pedestres e ciclistas, viveiro, área de descanso e 

recreação, área para alimentação e mirante.  

Localização (cidade/endereço): Estrada do Taboão, s/n, 

Bairro Mondesir, Lorena – SP 
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D. 2 - Atrativos Culturais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do atrativo: Aniversário de 

Lorena  

Segmento turístico: 

Cultural 

Contato (12) 31531518 Responsável 

Secretaria de 

Cultura e Turismo 

Caracterização do atrativo 

Novembro, mês especial de comemorações do aniversário da 

cidade, com destaque para os Retratos de Lorena, Semana 

da Canção com a Noite das Vozes e a Semana do Cinema com 

o Festival Gato Preto. 

 

 

 

Localização (cidade/endereço): Lorena 
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Nome do atrativo: Arena Show  Segmento turístico: 

Cultural 

Contato: (12) 98113 1490 Responsável: Arena 

Show 

Caracterização do atrativo 

Evento para os jovens e seus familiares, realizado há 

mais de 15 anos, com muito esporte, muita arte e 

responsabilidade social. 

 

Localização (cidade/endereço): Rua Cap. Oscar Santos 

Bittencourt, 432, Bairro Nova Lorena - SP 

Nome do atrativo: Canção Nova  Segmento turístico: 

Religioso 

Contato: (12) 3157 1910 Responsável: 

Comunidade Canção 

Nova 

Caracterização do atrativo:  

 

Berço da comunidade Canção Nova, sua sede de Lorena 

possui espaço onde o turista religioso pode participar 

de missas, confissões, terços, visitas ao Sacrário. No 

local existe uma loja com artigos da Canção Nova. Toda 

quinta-feira realiza missa de cura e libertação com 

Padre Roger, com grande movimentação de fiéis.  

Localização (cidade/endereço): Rua Getúlio Vargas, 117, 

Bairro Centro , Lorena – SP 
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Nome do atrativo: Carnaval  Segmento turístico: 

Cultural 

Contato (12) 31531518 Responsável 

Secretaria de 

Cultura e Turismo 

Caracterização do atrativo 

Tradicional festa brasileira realizada em Lorena com 

envolvimento de várias entidades. Na sua realização, a 

Prefeitura Municipal, tem como objetivo garantir um 

ambiente agradável e familiar.  

 

 

Localização (cidade/endereço): Praça Arnolfo de Azevedo, 

s/n, Bairro Centro, Lorena – SP 
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Nome do atrativo: Casa da 

Cultura/Solar Conde de Moreira Lima  

Segmento turístico: 

Histórico 

Contato: (12) 3153 1518 Responsável: 

Prefeitura 

Municipal de Lorena 

Caracterização do atrativo:  

Prédio construído por volta de 1831 em estilo eclético, 

usado como técnica construtiva taipa de pilão, pertenceu 

à família do Conde de Moreira Lima, grande benfeitor da 

cidade; com seu falecimento em 1926, o solar ficou aos 

cuidados da Santa Casa de Misericórdia de Lorena. O 

local foi tombado pelo CONDEPHAAT. Atualmente abriga a 

sede da Secretaria da Cultura e Turismo, o Museu Pe. 

Carlos Leôncio da Silva e o Museu Fragmentos da 

Revolução de 1932.     

Localização (cidade/endereço): Rua Viscondessa Castro 

Lima, 10, Bairro Centro, Lorena - SP 
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Nome do atrativo: Catedral Nossa 

Senhora da Piedade  

Segmento turístico: 

Religioso 

Contato: (12) 3153 1987 Responsável: 

Diocese de Lorena  

Caracterização do atrativo:  

 

A primeira Capela de Nossa Senhora da Piedade, 

provavelmente em 1705. A atual é uma imponente Catedral, 

obra do Eng. Ramos de Azevedo, é a quarta no mesmo 

local. Para sua construção muitas pessoas ilustres 

empreenderam esforços, como o Conde de Moreira Lima e 

sua mãe. 

   
Localização (cidade/endereço): Praça Baronesa Santa 

Eulália, Centro, s/n, Bairro Centro, Lorena - SP 
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Nome do atrativo: Comunidade 

Bethânia  

Segmento turístico: 

Religioso 

Contato: (12) 3157 8317 Responsável: Odair 

Caracterização do atrativo:  

 

Nasceu a partir da inspiração que o Espírito Santo 

despertou no Coração do Padre Léo, como resposta 

concreta a grande necessidade de combater os problemas 

dos excluídos e mais necessitados. Após aceitar o 

convite, no dia 17 de abril de 2003, os consagrados 

Carla, Daniel, José e Tatiana foram enviados em missão 

para dar início aos trabalhos. Atualmente recebem 

visitantes de todo Brasil que buscam saber sobre a 

história do Padre e contribuir com a Comunidade.    

Localização (cidade/endereço): Estrada Santa Lucrécia, 

s/n, Bairro Santa Lucrécia, Lorena - SP 
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Nome do atrativo: Procissão 

deCorpus Christi  

Segmento turístico: 

Religioso 

Contato: (12) 3153 1987 Responsável: 

Diocese de Lorena  

Caracterização do atrativo:  

 

Tradicionalcelebração religiosa realizada em Lorena a 

partir da Catedral Nossa Senhora Piedade com tapetes 

especialmente confeccionados para importante procissão 

em todo quadrilátero sagrado, na região central da 

cidade.  

   

Localização (cidade/endereço): Quadrilátero Sagrado, 

Lorena – SP 



 

 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do atrativo: Encontro Carros 

Antigos  

Segmento turístico: 

Cultural 

Contato (12) 31531518 Responsável 

Secretaria de 

Cultura e Turismo 

Caracterização do atrativo 

Eventos mensais,todo terceiro final de semana, no 

Mercado Municipal, visando reunir os motociclistas e os 

amantes de carros antigos em Lorena. 

 

 

Localização (cidade/endereço): Av. Cap. Messias Ribeiro, 

s/n, Bairro Olaria, Lorena – SP 
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Nome do atrativo: Estação 

Ferroviária  

Segmento turístico: 

Histórico 

Contato: (12)  Responsável: 

Prefeitura 

Municipal de Lorena 

Caracterização do atrativo:  

De 1906 aos anos 80, serviu como ponto de partida do 

ramal de Piquete. Em 2001 estava abandonada. Foi 

reformada pela Prefeitura em 2004. Antes do ramal de 

Piquete, foi construída para a chegada do ramal que 

Ligava o RJ a SP, em 1877. 

Localização (cidade/endereço): Av. Mal. Teixeira Lott, 

86, Bairro Vila Nunes, Lorena - SP 
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Nome do atrativo: Exército 5° BIL  Segmento 

turístico: 

Histórico 

Contato: (12) 3153 2215 Responsável: 

Exército Brasileiro 

Caracterização do atrativo:  

 

A publicação oficial de sua criação ocorreu em 1910, 

Possui inúmeras missões cumpridas, sendo a de maior 

destaque a segurança do Papa Francisco, da Copa do Mundo 

e missões de paz no Haiti. Antes de ganharem o atual 

espaço, o batalhão ficou alojado na Antiga Fazenda 

Amarela, tendo atualmente um marco na entrada, 

informando o fato histórico. O batalhão deve ter vindo 

por influência do Dr. Arnolfo e para proteger a Fábrica 

de Pólvoras de Piquete. 

Localização (cidade/endereço): Av. Mal. Argolo, 19, 

Bairro da Cruz, Lorena - SP 
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Nome do atrativo: Festa da 

Padroeira 

Segmento turístico: 

Religioso 

Contato (12) 3153 1987 Responsável Diocese 

de Lorena  

Caracterização do atrativo 

Evento tradicional realizado no mês de agosto para 

comemorar a Festa da Padroeira de Lorena, celebrar a 

padroeira da cidade: Nossa Senhora da Piedade. 

 

Localização (cidade/endereço): Praça Baronesa de Santa 

Eulália, Bairro Centro, Lorena - SP 
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Nome do atrativo: Festa das Nações  Segmento turístico: 

Gastronômico 

Contato (12) 31531518 Responsável 

Secretaria de 

Cultura e Turismo 

Caracterização do atrativo 

Evento diferenciado no mês de setembro, com a 

participação das entidades sociais de Lorena, na 

promoção da cultura, com especial destaque para a 

gastronomia. 

 

Localização (cidade/endereço): Av. Cap. Messias Ribeiro, 

s/n, Bairro Olaria, Lorena - SP 

Nome do atrativo: Festa de São 

Benedito  

Segmento turístico: 

Religioso 

Contato (12) 3159 2033-2040 Responsável 

Basílica de São 

Benedito 

Caracterização do atrativo 

Festa cultural/religiosa em homenagem a São Benedito no 

Santuário/Basílica de São Benedito em Lorena. 

Tradicionalmente realizada no mês de outubro. 

 

Localização (cidade/endereço): Rua Dom Bosco, 284, 

Bairro Centro, Lorena – SP 
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Nome do atrativo: Festa Julina Segmento turístico: 

Cultural 

Contato: (12) 3185 3504 Responsável: 

Prefeitura 

Municipal de Lorena 

Caracterização do atrativo:  

 

Festa julina no Mercado Municipal com inúmeras 

apresentações culturais, comemorando o aniversário de 

revitalização desse importante prédio da cidade. 

 

Localização (cidade/endereço): Av. Cap. Messias Ribeiro, 

s/n, Bairro Olaria, Lorena - SP 
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Nome do atrativo: Igreja Nossa 

Senhora do Rosário  

Segmento turístico: 

Religioso 

Contato: (12) 3153-1256 Responsável: 

Diocese de Lorena  

Caracterização do atrativo:  

 

No século XIX é feita a capela em honra aNossa Senhora 

construída de taipa de pilão, forrada e rebocada, tendo 

sido benta no dia 26 de dezembro de 1813. Em 1874, a 

capela encontrava-se em mau estado de conservação, sendo 

assim se fez necessária a reforma da mesma. Sob 

coordenação do vigário e o auxílio das benfeitorias, as 

obras tiveram início em 1886, sendo terminada em 1919. A 

nova capela, agora em estilo neoclássico, foi construída 

em forma de cruz grega, como podemos ver até os dias de 

hoje.  

Localização (cidade/endereço): Praça Capitão Mor Pereira 

Silva, s/n, Bairro Centro, Lorena – SP 
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Nome do atrativo: Lorena FoodTruck 

Festival  

Segmento turístico: 

Gastronômico  

Contato: (12) 31531518 Responsável: 

Secretaria de 

Cultura e Turismo 

Caracterização do atrativo:  

Circuito de eventos gastronômicos com diversas 

apresentações artísticas, nos meses de janeiro, abril, 

julho, outubro e dezembro; sempre nos terceiros finais 

de semana.  

Localização (cidade/endereço): Praça Arnolfo de Azevedo, 

s/n, Bairro Centro, Lorena – SP 

Nome do atrativo: Lorenvale Segmento turístico: 

Cultural 

Contato (12) 31531518 Responsável 

Secretaria de 

Cultura e Turismo 

Caracterização do atrativo 

 

Evento cultural tradicional realizado no mês de maio com 

a finalidade de destacar a cidade de Lorena e o Vale do 

Paraíba, especialmente, o artesanato e o tropeirismo.  

 

Localização (cidade/endereço): Praça Baronesa de Santa 

Eulália, Bairro Centro, Lorena – SP 
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Nome do atrativo: Mercado Municipal  Segmento turístico: 

Histórico 

Contato: (12) 3185 3504 Responsável: 

Prefeitura 

Municipal de Lorena 

Caracterização do atrativo:  

 

O prédio que abriga o Mercado Municipal de Lorena foi 

construído na década de 40 pelos irmãos Escada, Firmino 

Borges Escada e Antônio Borges Escada, ali foi instalada 

uma refinaria de açúcar, após muitos anos a indústria 

veio à falência e em 1975 o prédio foi adquirido pela 

Prefeitura. 

 

Localização (cidade/endereço): Av. Cap. Messias Ribeiro, 

s/n, Bairro Olaria, Lorena - SP 
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Nome do atrativo: Natal das Luzes  Segmento turístico: 

Cultural 

Contato: (12) 31531518 Responsável: 

Secretaria de 

Cultura e Turismo 

Caracterização do atrativo:  

Evento Natalino, em dezembro, no centro da cidade. 

Localização (cidade/endereço): Praça Arnolfo de Azevedo, 

s/n, Bairro Centro, Lorena - SP 

Nome do atrativo: Noite das Vozes  Segmento turístico: 

Cultural 

Contato (12) 3152 1903 Responsável Coral 

Maria de Nazareth 

Caracterização do atrativo 

Tradicional encontro de corais realizado há mais de 20 

anos pelo Coral Maria de Nazareth em Lorena, no mês de 

novembro, para celebrar o dia do músico.  

 

Localização (cidade/endereço): Teatro São Joaquim -Rua 

Dom Bosco, 284, Bairro Centro, Lorena - SP 
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Nome do atrativo: Palacete 

Veneziano  

Segmento turístico: 

Histórico  

Contato: (12) 3159 2033 Responsável: 

Salesianos 

Caracterização do atrativo:  

 

Casarão datado 1919, construído por Machado Coelho. 

Construção artística torneada de jogos arquitetônicos. 

Grande escadaria exterior de mármore, cúpula e três 

sacadas e um alpendre. O sobrado apresenta recuo em 

relação à rua, com um jardim em sua frente e cercado por 

um gradil, possuindo três portas e seis janelas na parte 

térrea e nove janelas com sacada no piso superior. 

Casarão luxuoso de estilo eclético. 

Localização (cidade/endereço): Rua Barão de Castro Lima, 

s/n, Bairro Centro, Lorena – SP 
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Nome do atrativo: Parque Águas do 

Barão  

Segmento turístico: 

Ambiental  

Contato: (12) 3153 1656 Responsável: 

Prefeitura 

Municipal de Lorena 

Caracterização do atrativo:  

O parque foi inaugurado em 1984 pelo Prefeito Carlos 

Eugenio Marcondes.  O espaço passou abandonado por um 

longo período, até que no ano de 2014 foi realizada 

revitalização.  O Parque possui uma extensa área verde 

com 12 mil m² de extensão e atualmente encontra-se 

aberto todos os dias e possui atividades recreativas. 

Nele existe uma pequena capela de Santa Terezinha. 

Localização (cidade/endereço): Estrada Municipal Santa 

Teresinha, 907, Bairro Cidade Industrial, Lorena - SP 
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Nome do atrativo: Passeio 

Ciclístico pela Vida  

Segmento turístico: 

Cultural  

Contato (12) 98113 1490 Responsável 

Movimento Lorena 

pela Vida 

Caracterização do atrativo 

 

Passeio ciclístico tradicional realizado no ultimo 

domingo de maio celebrando a vida na prevenção as 

drogas. 

 

Localização (cidade/endereço): Av. Mal. Argolo, 19, 

Bairro da Cruz, Lorena – SP 



 

 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do atrativo: Praça Dr. Arnolfo 

de Azevedo (Praça Principal) 

Segmento turístico: 

Histórico  

Contato: (12) 3185 3000 Responsável: 

Prefeitura 

Municipal  

Caracterização do atrativo:  

Foi totalmente revitalizada. Foram investidos cerca de 

R$1,3 milhões no projeto. A obra incluiu a troca dos 

bancos, do calçamento, canteiros revestidos em granito, 

paisagismo, sistema de iluminação totalmente moderno, 

com lâmpadas de LED, reforma do palco (antigo coreto), 

nove rampas de acessibilidade, incluindo adaptações nos 

banheiros e no acesso ao palco, e modificação total da 

fonte com acionamento automático e lâmpadas de LED 

coloridas. 

Localização (cidade/endereço): Praça Arnolfo de Azevedo, 

s/n, Bairro Centro, Lorena - SP 
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Nome do atrativo: 

Santuário/Basílica de São Benedito  

Segmento turístico: 

Religioso 

Contato: (12) 3159 2033-2040 Responsável: 

Salesianos 

Caracterização do atrativo:  

 

Única Basílica dedicada a São Benedito no hemisfério 

sul. Foi agregada ao Vaticano em 1917. Restaurada pela 

historiadora Claudia Rangel, entre 1998 e 2000, que 

deixou a cripta do Conde e da Condessa de Castro Lima 

preparada para ser aberta a visitação em ocasiões 

especiais, é considerado um dos principais atrativos da 

cidade.   

Localização (cidade/endereço): Rua Dom Bosco, 284, 

Bairro Centro, Lorena - SP 
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Nome do atrativo: Santuário Dom 

Bosco  

Segmento turístico: 

Religioso 

Contato: (12) 3153 4976  Responsável: 

Salesianos 

Caracterização do atrativo:  

Suas paredes são formadas por 80 colunas com mais de 15m 

de altura, que se unem no alto em arcos góticos. Do lado 

de dentro, a sensação é a de se estar sob um céu 

estrelado. A combinação róseo-azul cria um ambiente de 

mistério interior semelhante ao das basílicas orientais. 

Localização (cidade/endereço): R. Cardial Dom Carlos 

Carmello de V. Motta, 130, Bairro Parque das Rodovias, 

Lorena - SP 
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Em Lorena, não temos comunidades tradicionais. Sítios 

arqueológicos, também, não temos. 

Temos Itinerários Culturais, sim, principalmente, 

relacionados com o Turismo Religioso e o Turismo Cultural. 

Nome do atrativo: Solar Azevedo  Segmento turístico: 

Histórico 

Contato: (12) 3301-4470 Responsável: 

Propriedade da 

Diocese de Lorena 

administrada pelos 

fundadores do 

Centro Estético 

Raquel Carvalho 

Coiffeur 

Caracterização do atrativo:  

Um dos casarões mais antigos de Lorena; foi 

primeiramente residência do Comendador Antônio Clemente 

dos Santos, fazendeiro e presidente da Câmara Municipal 

de Lorena (de 1853 a 1856). Foi vendido a Dr. Rodrigues 

de Azevedo Ferreira, Barão de Santa Eulália. Quando 

faleceu, deixou o Solar para seus filhos Arnolfo 

Rodrigues de Azevedo e Odila Rodrigues. O Solar é 

tombado pelo CONDEPHAAT. Atualmente abriga o Centro 

Estético Raquel Carvalho.    

Localização (cidade/endereço): Praça Baronesa Santa 

Eulália, Centro, 56, Bairro Centro, Lorena - SP 
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Temos o Quadrilátero Sagrado, nele passam as 

principais procissões religiosas da cidade e, também, nele, 

estão diversos atrativos turísticos de Lorena. Outrossim, 

Lorena está no CRER – Caminho Religioso da Estrada Real que 

envolve diversas cidades mineiras e seis paulistas. A Casa 

da Cultura de Lorena é um Ponto do CRER. Mais informações 

sobre os Itinerários Culturais podem ser obtidas pelo 

telefone 12 31531518 ou emailcultura@lorena.sp.gov.br. 

Site: www.lorena.sp.gov.br. Podem ser aproveitados, 

gratuitamente; estão abertos para visitação. 

Lugares de manifestações de fé. Temos a visitação de 

cunho religioso, encontros, romarias e procissões e 

referenciais para mito e narrativas de fé, principalmente, 

nos Santuários de São Benedito e Dom Bosco, na Catedral de 

Nossa Senhora da Piedade, na Igreja do Rosário, na Canção 

Nova e na Comunidade Bethânia. As Aldeias de Vida, 

iniciadas em Lorena e espalhadas por vários lugares do pais 

também recebem durante o ano centenas de pessoas vindas de 

vários lugares do estado de São Paulo e outros para seus 

eventos que acontecem tradicionalmente durante 3 dias. 

Também, temos turistas vindos para experiências em outras 

denominações religiosas. 

Por ano, aproximadamente, 100.000 visitantes. Lugares 

abertos para visitação valem destacar, gratuita. Alguns 

atrativos turísticos citados são locais tombados por órgão 

de preservação municipal ou estadual. 

No tocante a feiras/mercados de caráter cultural, 

destacamos o Mercado Municipal de Lorena, recentemente, 

reformado pela administração. Endereço: Av. Capitão Messias 

Ribeiro, 211. O e-mail para contato é 

mercadao@lorena.sp.gov.br. Possui, atualmente, 40 

empregados fixos. É aberto para visitação sem cobrança de 

entrada. Tem um fluxo de 10.000 visitantes mês. Possui 

sinalização e receptivo. Não é obrigatório o acompanhamento 

de guia de turismo/monitor na visitação. 

A seguir, serão apresentados dados oferecidos pela 

Secretaria de Obras e Planejamento Urbano de Lorena: 

 

mailto:cultura@lorena.sp.gov.br
http://www.lorena.sp.gov.br/
mailto:mercadao@lorena.sp.gov.br
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Arquitetura Civil 

Nome do local: Sobrado do Conde Moreira Lima 

Histórico: Prédio construído por volta de 1831 em estilo 

eclético, usado como técnica construtiva taipa de pilão, e 

sendo reformado conforme aumentava o prestígio da família 

do Conde de Moreira Lima, grande benfeitor da cidade. Com 

seu falecimento, o Solar ficou aos cuidados da Santa Casa 

de Misericórdia de Lorena. O local foi tombado pelo 

CONDEPHAAT. 

Atualmente abriga a sede da Secretaria da Cultura e Turismo 

e o Museu Pe. Carlos Leôncio da Silva. 

Endereço: Rua Viscondessa de Castro Lima, 22, Centro, 

Lorena/SP. 

Ano/século da construção: 1852/século XIX 

É aberta a visitação: Sim 

Número de empregados fixos: 12 

Existe cobrança de entrada: Não 

Fluxo de visitantes: 30.000/ano 

Possui sinalização? Sim 

Possui receptivo? Sim 

É obrigatório o acompanhamento de guia de turismo? Não 

É um local tombado por órgão de preservação? Sim. 

CONDEPHAAT 

É utilizado por outra função atualmente? Sim. Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo 

 

Nome do local: Solar dos Azevedos 

Histórico: Um dos casarões mais antigos de Lorena; foi 

primeiramente residência do Comendador Antônio Clemente dos 

Santos, fazendeiro e presidente da Câmara Municipal de 
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Lorena(de 1853 a 1856). Foi vendido a Dr. Rodrigues de 

Azevedo Ferreira, Barão de Santa Eulália. Quando faleceu, 

deixou o Solar para seus filhos Arnolfo Rodrigues de 

Azevedo e Odila Rodrigues. O Solar é tombado pelo 

CONDEPHAAT. Atualmente abriga o Centro Estético Raquel 

Carvalho. 

Endereço: Praça Baronesa de Santa Eulália, 56, Centro, 

Lorena/SP. 

Ano/século da construção: 1890/século XIX 

É um local tombado por órgão de preservação? Sim. 

CONDEPHAAT 

É utilizado por outra função atualmente? Sim. 

Estabelecimento comercial e de serviço. 

 

Nome do local: Escola Estadual Conde Moreira Lima 

Histórico: Construída em 1911, para ser Grupo Escolar, com 

projeto de Manuel Sabater, o prédio de 10 salas se 

caracteriza pelo volume diferenciado com cantos 

arredondados. Destaca-se a qualidade do conjunto 

caracterizado pela técnica construtiva simples, 

consolidando o uso de alvenaria de tijolos e por uma 

linguagem estilística que simplificou os atributos da 

tradição clássica acadêmica. A organização espacial era 

concebida incorporando preceitos e recomendações de 

higiene, insolação e ventilação previstos na cultura 

arquitetônica que vinha se firmando desde o século XIX. O 

programa pedagógico distribuía essencialmente salas de 

aulas ao longo de eixos de circulação em plantas 

simétricas.  

Endereço: Rua Rodrigues de Azevedo, 436, Centro, Lorena/SP. 

Ano/século da construção: 1911/século XX 

É aberta a visitação: Sim, com prévio agendamento 

Existe cobrança de entrada: Não 

Possui sinalização? Sim 
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Possui receptivo? Sim 

É um local tombado por órgão de preservação? Sim. 

CONDEPHAAT 

É utilizado por outra função atualmente? Não. 

Estabelecimento público de ensino. 

 

Nome do local: Palacete Veneziano 

Histórico: Casarão datado 1919, construído para ser 

residência do Dr Machado Coelho. Construção artística 

torneada de jogos arquitetônicos. Grande escadaria exterior 

de mármore, cúpula e três sacadas e um alpendre. O sobrado 

apresenta recuo em relação à rua, com um jardim em sua 

frente e cercado por um gradil, possuindo três portas e 

seis janelas na parte térrea e nove janelas com sacada no 

piso superior. Casarão luxuoso de estilo eclético. 

Endereço: Rua Dom Bosco, Centro, Lorena/SP. 

Ano/século da construção: 1919/século XX 

É aberta a visitação: Sim, com agendamento prévio  

Possui sinalização? Sim 

Possui receptivo? Sim 

É um local tombado por órgão de preservação? Sim. COMPHAC 

É utilizado por outra função atualmente? Sim. 

Estabelecimento particular de ensino. 

 

Nome do local: Lar de São José 

Histórico: Idealizado pelo Conde Romano José Vicente de 

Azevedo e por seu tio Conde de Moreira Lima. A planta 

solicitada para o mesmo autor da Catedral da Sé, em São 

Paulo, Maximilian Emil Hehl. O projeto de um “terço vivo 

estendido no chão”. As obras iniciaram em 1904, e só foram 

inauguradas em. Funciona como instituição de longe 
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permanência para os mais necessitados desde sua fundação 

ininterruptamente.  

Endereço: Avenida Capitão Messias Ribeiro, Centro, 

Lorena/SP. 

Ano/século da construção: 1904/XX 

É um local tombado por órgão de preservação? Sim COMPHAC 

É utilizado por outra função atualmente? Não, funciona como 

Lar de idosos desde sua fundação.  

 

Arquitetura Oficial 

Nome do local: Estação Ferroviária de Lorena 

Histórico: A antigaestação de Lorena que foi aberta no 

mesmo dia em que se encontraram as estradas de ferro do 

Norte e Dom Pedro II, em 8/07/1877 na cidade de Cachoeira 

Paulista. Foi demolida e novo prédio foi construído no 

início do século XX, a estação servia como ponto de partida 

do ramal de Piquete, que seguia para essa cidade. 

Endereço: Ramal de São Paulo - km 280, 604. 

Ano/século da construção: 1877/século XIX 

É aberta a visitação: Sim 

Existe cobrança de entrada: Não 

Possui sinalização? Não 

É um local tombado por órgão de preservação? Sim, COMPHAC 

É utilizado por outra função atualmente? Sim. Órgão da 

administração municipal.  
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Arquitetura Militar 

Nome do local: 5º Batalhão de Infantaria Leve 

Histórico: A publicação oficial de sua criação ocorreu em 

1910. Possui inúmeras missões cumpridas, sendo a de maior 

destaque a segurança do Papa Francisco, da Copa do Mundo e 

missões de paz no Haiti. 

Endereço: Avenida Marechal Argolo, Lorena/SP. 

Ano/século da construção: 1909/século XX 

Possui sinalização? Sim 

Possui receptivo? Sim 

É um local tombado por órgão de preservação? Não 

É utilizado por outra função atualmente? Não.  Exército 

Brasileiro 

 

Nome do local: Vila Militar 

Histórico: A Vila Militar é composta por casas construídas 

especialmente para abrigar os militares do 5º BIL, 

principalmente os de maior patente. 

Endereço: Avenida Marechal Argolo, Lorena/SP. 

Ano/século da construção: 1909/XX 

É um local tombado por órgão de preservação? Não 

É utilizado por outra função atualmente? Não.  Habitação de 

Militares de Maior Patente do Exército Brasileiro 
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Arquitetura Religiosa 

Nome do local: Catedral de Nossa Senhora da Piedade 

Histórico: A Primeira Capela de Nossa Senhora da Piedade 

foi erigida por volta de 1705. A atual, imponente Catedral, 

obra de Ramos de Azevedo, é a quarta no mesmo local. Para 

sua construção muitas pessoas ilustres empreenderam 

esforços, como o Conde de Moreira Lima e sua mãe. 

Endereço: Praça Baronesa de Santa Eulália, Centro, 

Lorena/SP. 

Ano/século da construção: 1886/século XIX 

É aberta a visitação: Sim 

Existe cobrança de entrada: Não 

Possui sinalização? Sim 

É um local tombado por órgão de preservação? Sim. COMPHAC 

É utilizado por outra função atualmente? Não. 

 

Nome do local: Igreja de Nossa Senhora do Rosário  

Histórico: No século XIX é feita a capela em honra aNossa 

Senhora, construída de taipa de pilão, forrada e rebocada, 

tendo sido benta no dia 26 de dezembro de 1813. Em 1874, a 

capela encontrava-se em mau estado de conservação, sendo 

assim se fez necessária a reforma da mesma. Sob coordenação 

do vigário e o auxílio das benfeitorias, as obras tiveram 

início em 1886, sendo terminada em 1919. A nova capela, 

agora em estilo neoclássico, foi construída em forma de 

cruz grega, como podemos ver até os dias de hoje. 

Endereço: Praça Cap. Mor Manoel Pereira Silva, Centro, 

Lorena/SP. 

Ano/século da construção: século XIX 

É aberta a visitação: Sim 

Existe cobrança de entrada: Não 

https://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/sp/lorena/praca_cap_mor_manoel_pereira_silva_s/n.html
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Possui sinalização? Sim 

É um local tombado por órgão de preservação? Sim, COMPHAC 

É utilizado por outra função atualmente? Não. 

 

Nome do local: Basílica / Santuário de São Benedito 

Histórico: Único Santuário dedicado a São Benedito. Em 1917 

se tornou Basílica. É considerado um museu eclesiástico. 

Entre 1998 e 2000 foi restaurado pela historiadora Claudia 

Rangel que deixou a cripta do Conde e da Condessa de Castro 

Lima possível de ser aberta a visitação em ocasiões 

especiais, é considerado um dos principais atrativos da 

cidade. 

Endereço: Rua Dom Bosco, Centro, Lorena/SP. 

Ano/século da construção: 1873/século XIX 

É aberta a visitação: Sim, gratuita  

É um local tombado por órgão de preservação? Sim. COMPHAC 

É utilizado por outra função atualmente? Não  

 

Arquitetura Industrial/Agrícola 

Nome do local: Fábrica de Açúcar Único 

Histórico: O prédio que abriga o Mercado Municipal de 

Lorena foi construído na década de 40 pelos irmãos Escada, 

Firmino Borges Escada e Antônio Borges Escada, ali foi 

instalada uma refinaria de açúcar, após muitos anos a 

indústria veio à falência e em 1975 o prédio foi adquirido 

pela Prefeitura. 

Endereço: Avenida Capitão Messias Ribeiro, 211, Centro, 

Lorena/SP. 

Ano/século da construção: Século XX 

É aberta a visitação: Sim 
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Número de empregados fixos: 40 

Existe cobrança de entrada: Não 

Fluxo de visitantes: 10.000/mês 

Possui sinalização? Sim 

Possui receptivo? Sim 

É obrigatório o acompanhamento de guia de turismo? Não 

É um local tombado por órgão de preservação? Sim, COMPHAC 

É utilizado por outra função atualmente? Sim.  Mercado 

Municipal. 

 

Nome do local: Fazenda das Palmeiras 

Histórico: A Fazenda das Palmeiras tem cerca de 160 anos 

tendo como primeiro proprietário o Major Oliveira Borges.  

Em 1918 seu Francisco Villela Nunes a comprou e permanece 

em posse da família Nunes.  

Endereço: Bairro das Posses, Lorena/SP. 

 

Nome do local: Fazenda Nossa Senhora da Conceição 

Histórico: Formada pelo Capitão Mor Manuel Pereira de 

Castro no início do século 19 para produção de café. 

Herdada pelo seu filho em 1846, Padre Manuel Theotônio de 

Castro, foi vendida em 1856 a Francisco de Assis de 

Oliveira Borges, Visconde de Guaratinguetá. Desde então a 

propriedade passou por várias mãos. Na década de 1920 o 

café foi substituído pela pecuária. Em 1936 as terras foram 

adquiridas pela família Nunes, atuais proprietários. Sua 

sede bem conservada foi construída por volta de 1860.  

Endereço: Estrada Municipal da Pedreira - acesso Rodovia 

Lorena - Itajubá km 22. 
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Ano/século da construção: 1813/Século XIX 

 

Arquitetura Funerária 

Nome do local: Capela de São Miguel 

Histórico: Construída em homenagem a Viscondessa de Castro 

Lima por seu filho o Conde de Moreira Lima no século XIX 

Endereço: Praça João Pessoa - Cemitério Municipal,  

Lorena/SP. 

Ano/século da construção: século XIX 

É um local tombado por órgão de preservação? Sim. COMPHAC, 

é possível a visitação gratuita. 

É utilizado por outra função atualmente? Não. 

 

Quanto a lugares de memória, vale destacar, o 

Cemitério Municipal, muito visitado, no Dia de Finados, e 

os Monumentos que, em dias especiais, também, são 

destacados. 

Quanto a lugares de Cultura, temos Obra de interesse 

artístico, Cineclube, Museu/Memorial, Biblioteca, 

Teatro/Anfiteatro, Centro Cultural/Casa da Cultura/Galeria 

e outros.  

Entre os Atrativos Turísticos apresentados, temos 

muitos locais que podem ser visitados e muitos eventos 

culturais que podem ser aproveitados pelos turistas em 

nossa Lorena.  

 

D.3 – Eventos  

Nossos principais eventos são atrativos turísticos 

especiais. Durante todo o ano, praticamente, diversas 

realizações acontecem na cidade. Há uma programação anual, 

diferenciada, definida, pensada para as famílias, para as 
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pessoas de todas as idades. No presente ano, 2017, o 

aumento do público nas realizações, nos eventos promovidos, 

na cidade, em mais de 20%, comprova o sucesso do trabalho.  

D. 4 - Gastronomia Especial 

 

Cerveja 

Artesanal 

Lorena Além da tradicional Cervejaria 

do Gordo com a sua própria 

produção, temos os cervejeiros 

locais com produção artesanal. 

Comida Tropeira Lorena Feijão tropeiro, torresmo e 

arroz, produzidos pela 

Associação Cultural Tradição 

Tropeira de Lorena, Cavalaria 

de São Benedito e/ou por 

entidades em eventos 

especiais.  

Farofa de Iça Lorena Formiga típica da região com 

farinha.  

Sorvetes 

Especiais  

Lorena Temos na cidade diversas 

sorveterias. Dentre elas, vale 

destacar, a MR Sorvetes, há 

muitos anos no município. O 

seu sorvete de qualidade foi 

servido ao Papa Bento XVI em 

sua viagem ao Brasil. 

Cafés 

Diferenciados  

Lorena Temos diversos empreendimentos 

no referido seguimento. Vale 

destacar que anualmente 

acontecem eventos na cidade 

com o tema.  

Pastéis de Nata  Lorena  Receita passada de geração 
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para geração, encontrado em 

restaurantes locais e doceiras 

tradicionais da cidade. 

Panelaço Lorena  Mistura de carne, legumes e 

queijos, servidos em uma 

grande panela para várias 

pessoas. 

 

No momento ainda não existem tombamentos imateriais 

gastronômicos. 

A ilustrar, a Cerveja do Gordo fabricada na CDG – 

Cervejaria do Gordo, em Lorena, é uma referência.  

Uma das mais badaladas casas do Brasil, a Cervejaria 

do Gordo é ideal para quem curte mesmo dançar e se 

divertir. Os embalos de sábado à noite estão garantidos com 

os modernos equipamentos audiovisuais, os diversos ritmos e 

as variadas atrações musicais que agradam diferentes 

públicos. Isso porque a casa possui quatro ambientes 

musicais. 

Em 2007, após anos de estudos, inaugurou fábrica 

própria de cerveja artesanal, tornando-se uma das primeiras 

do país. 

Atualmente, produz 8 rótulos, que levaram em média 3 

anos para serem elaborados. Tem o compromisso de produzir 

cervejas com o mais alto padrão de qualidade, respeitando a 

Lei de Pureza Alemã. 

O Azeite Agrovillela é comprovado e notoriamente 

sabido nos países grandes produtores de azeite que o único 

lugar em que se pode encontrar o puro azeite de oliva é nos 

pequenos olivedos familiares. 

A Agrovillela, produtora de azeite pertencente à 

tradicional família Villela de origem sul mineira é um 

desses olivedos. Seu objetivo é produzir azeites de alta 

qualidade, totalmente diferenciados daqueles encontrados 

nos supermercados. Para isso investiu em tecnologia e know-
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how buscando a obtenção de um novo produto: o verdadeiro 

azeite de oliva Extra Virgem. 

Sediada na cidade de Lorena, SP, a Agrovillela tem 

seus olivedos localizados no bairro do Pinhal Novo nesta 

cidade, a mais de 1.000 m de altitude. 

A Agrovillela implantou (e continua a implantar) seus 

pomares empregando as mais modernas técnicas de plantio e 

cuidados de arvoredos, sem impacto ambiental negativo nem 

prejuízo para a natureza, assessorada por uma equipe de 

agrônomos e pesquisadores peritos em olivicultura. 

Lorena também possui a única fábrica de Yakult da 

América Latina, inaugurada na cidade em 1998. 

Após anos de contínuas pesquisas, o Dr. Shirota 

selecionou uma espécie de lactobacilo, resistente à acidez 

do estômago e que, ao se manter vivo no intestino, inibe a 

proliferação de bactérias intestinais nocivas. Dessa forma, 

promove o equilíbrio da microbiota intestinal. 

Esses microrganismos revolucionaram todos os conceitos 

da área de saúde e foram denominados Lactobacillus 

casei Shirota. 

D. 5 – Artesanato/Trabalhos Manuais 

Os panos de prato e os bordados das artesãs lorenenses 

são reconhecidos pela Secretaria de Estado da Cultura de 

São Paulo e, inclusive, fazem sucesso nos eventos do 

Revelando SP. Não há que ser falar em tombamentos 

imateriais. 

Quanto ao local de compra: destaque para tradicional Feira 

de Artesanato, na praça principal, todos os sábados, pela 

manhã. 

Formas de Expressão/Manifestações Culturais 

• Associação Cultural Tradição Tropeira de Lorena 

Importante entidade lorenense, para a promoção do 

tropeirismo. Dentre outros, é nossa parceira para o sucesso 

da Lorenvale.  

 



 

 

95 
 

 
 

 

• Associações de Artesãos e Tradicional Feira de 

Artesanato na Praça Principal 

Entidades que visam promover o artesanato em Lorena, 

de maneira especial, promovem a tradicional Feira de 

Artesanato, semanalmente, aos sábados pela manhã, na Praça 

Principal, e participa com a SECTUR para o sucesso dos 

principais eventos da cidade. 

 

 
 

 

• Moçambique de São Benedito 

O Grupo de Moçambique de São Benedito teve foi fundado 

em 1981 pelos senhores João Roque da Silva e Benedito José 

Barbosa. Desde o ano de 1986 o grupo é órgão de utilidade 

pública da cidade de Lorena e por Lei nº 13.164, de 23 de 

julho de 2008 de utilidade pública do Estado São Paulo. 

Hoje liderado pelo mestre Geraldo Ubirajara da Silva 

realiza importantes apresentações pelo Brasil onde 
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apresentam elementos da nossa cultura e tradição. 

Recentemente, representara Lorena no Revelando SP. 

 

 

 

• Congada de São Benedito 

Tradicional grupo lorenense, sempre, presente nas 

principais festividades da cidade.  

 

 

 

• Cavalaria de São Benedito e outras 

Importante entidade lorenense, sempre, presente nos 

principais eventos da cidade, principalmente, LorenVale, 

Festa das Nações e Festa de São Benedito. 
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• FAGAP 

Fanfarra campeã da Escola Estadual Gabriel Prestes. Há 

anos, desenvolve um trabalho para formação musical de 

crianças e adolescentes. Ensaios aos finais de semana.  
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• Cia de Dança Espaço Expressão LaylaMulinari 

 

Cia. de Dança lorenense liderada para bailarina e 

coreógrafa LaylaMulinari, com participações e premiações em 

eventos nacionais e internacionais.  

 

 

 

• BATUCARTE (PROVIM) 

Diferenciado trabalho com crianças e com adolescentes 

na Obra Social Salesiana de Lorena, com instrumentos 

musicais, especialmente, percussão. Foto tirada no Carnaval 

da Família 2017. 

 

 
 

 

 

• Corporação Musical Mamede de Campos 

 

Em 1878, por ocasião da visita da família Imperial na 

cidade de Lorena, SP, a Banda Mamede de Campos apresentou-

se para abrilhantar os festejos organizados para homenagear 

o Imperador Dom Pedro II e sua comitiva. Em 15 de novembro 
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de 1893, com a criação do Clube Musical Recreativo, a BANDA 

passou a ter a atual denominação "Corporação Musical Mamede 

de Campos. Em 2017, através da direção, conselheiros, 

membros e voluntários, a Mamede de Campos administra, 

coordena, promove e incentiva a escola de música gratuita e 

a Banda Musical através do projeto "Educar e Musicalizar”. 

 

Endereço: Rua Hepacaré, 133, Centro, Lorena, SP 

Direção e Regente Mamede de Campos: Renan Nascimento  

Tel. (12) 3301-5423 

Cel. (12) 99171-7140 

 

renan.nascimento.meta@gmail.com 

 

 

• Coral Maria de Nazareth 

O Coral Maria de Nazareth é reconhecido como utilidade 

pública: municipal, estadual e federal. A manutenção dos 

ensaios abertos à população visa à difusão da cultura na 

cidade. Os coralistas no decorrer do ano estudam técnicas 

vocais, leitura de partituras, etc.  

Realiza ensaios abertos ao público duas vezes por 

semana, na Casa da Cultura de Lorena, local central, de 

fácil acesso, para que as pessoas possam conhecer e se 

interessar pelo trabalho, participando ou apoiando. 

Ao mesmo tempo, em suas apresentações, incentiva o 

público ao seu desenvolvimento amadorístico, despertando 

nas pessoas a musicalidade e através dela um melhor 

convívio social. 

mailto:renan.nascimento.meta@gmail.com
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Seu projeto maior é a realização desde 1996 de um 

festival de corais denominado “NOITE DAS VOZES”, em 

comemoração ao dia do músico, sempre no mês de Novembro, 

visando sempre três aspectos: o produto, a entidade e o 

público. 

 

 
 

Presidente:Elyzeu Domingos de Toledo 

CNPJ nº 53.329,488/0001-61 

Endereço: Rua Prof. Adolfo Rios, nº 326, Bairro de São 

Roque, Lorena, SP.    

Tel. 12 3152-1903 

Ensaios / Atividades: Rua Viscondessa de Castro Lima, 10 / 

22 (Casa da Cultura de Lorena). 

Tel. 12 3153-1518 

cultura@lorena.sp.gov.br 

 

 

• IEV (Instituto de Estudos Vale-paraibanos) 

 

O Instituto de Estudos Vale-paraibanos – IEV, fundado 

em 1973 com o objetivo de defender e promover a cultura, 

história, o patrimônio ambiental e memória da região. 

Atualmente com sede em Lorena, SP, no Centro UNISAL, é uma 

associação sem fins lucrativos que incentiva e valoriza as 

ideias, atitudes e atividades culturais que visam à 

sustentabilidade socioeconômica da Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba. Organização de Utilidade Pública do Estado 

de São Paulo por Lei nº 3.024, de 15 de outubro de 1981 e 

da cidade de Lorena pela Lei 3.190, de 28 de dezembro de 

2007. 

 

Endereço: Rua Dom Bosco, 284 

mailto:cultura@lorena.sp.gov.br
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Tel. 12 3159-2039 

cesaper@lo.unisal.br 

 

 
 

• ALLARTE (Academia Lorenense de Letras e Artes) 

  A Academia Lorenense de Letras e Artes - ALLARTE 

criada há três anos, reconhecida de Utilidade Pública pela 

Lei Municipal Nº 3724 de 19/05/2016. Consolidando-se como 

um espaço democrático e privilegiado onde artistas de todas 

as áreas e estilos encontram a oportunidade de mostrar seu 

trabalho. Tornou-se o ponto de encontro de um público 

heterogêneo que vê a ALLARTE como a possibilidade de um 

divertimento cultural diferenciado de qualidade e gratuito. 

  A ALLARTE tem por objetivo cultivar, desenvolver e 

fomentar o interesse pela literatura, pelo conhecimento 

científico e pelas atividades artísticas da cidade de 

Lorena e região, mantendo relações de intercâmbio, de 

colaboração e de fraternidade com este Município, com o 

Estado e com as demais Academias de Letras, Ciências e 

Artes do país e do mundo. 

 

 
 

 

mailto:contato@lo.unisal.br
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Presidente: Ildebrando 

Endereço: Rua NoêmiaAreco 

Tel. 12 3152-4665 

contato@allarte.com.br 

 

 

• ALL (Academia de Letras de Lorena) 

Fundada em 2009, a Academia de Letras de Lorena tem 

como objetivo compartilhar e ideias e conhecimento sobre 

literatura, além da valorização da cultura na sociedade 

vale-paraibana e da disseminação da língua portuguesa na 

comunidade. Organização de Utilidade Pública de Lorena Lei 

nº 3.599, de 23 de maio de 2013. 

 

Presidente: Diego Amaro de Almeida 

diegoamaro23@gmail.com 

A ALL realiza suas sessões ordinárias no UNISAL, na Av. Dr. 

Peixoto de Castro, 539 

• Projeto Guri 

Mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São 

Paulo, o Projeto Guri é considerado o maior programa 

sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contra 

turno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto 

coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas 

dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e 

percussão, para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. 

Mais de 49 mil alunos são atendidos por ano, em quase 

400 polos de ensino, distribuídos por todo o Estado de São 

mailto:contato@allarte.com.br
mailto:diegoamaro23@gmail.com
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Paulo. Os mais de 340 polos localizados no interior e 

litoral, incluindo os polos da Fundação CASA, são 

administrados pela Amigos do Guri, enquanto o controle dos 

polos da capital paulista e Grande São Paulo fica por conta 

de outra organização social. 

A gestão compartilhada do Projeto Guri atende a uma 

resolução da Secretaria que regulamenta parcerias entre o 

governo e pessoas jurídicas de direito privado para ações 

na área cultural. Desde seu início, em 1995, o Projeto já 

atendeu cerca de 650 mil jovens na Grande São Paulo, 

interior e litoral. 

 

 

Endereço Polo Lorena:  

Rua Viscondessa de Castro Lima, 10 / 22 

Tel. 12 31531518 

polo.lorena@gurionline.com.br 

 

• Banda 5º BIL (Exército Brasileiro) 

•  

A Corporação Musical existente há mais de 100 anos 

formada pelos membros do 5º BI (Batalhão de Infantaria) e 

em 1993 denominado o 5º Batalhão de Infantaria Leve – Berço 

da Infantaria Aero móvel. Participa dos principais eventos 

na cidade e região. 

 

 

 

mailto:polo.lorena@gurionline.com.br
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• Grupo Coreográfico da Melhor Idade 

Grupo de pessoas idosas, especialmente, mulheres, que 

tem diversos ensaios durante a semana para o sucesso de 

suas concorridas apresentações. O referido grupo representa 

Lorena nos Jogos Regionais dos Idosos. 
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• Dança do Ventre para Idosas (Circe Bellydance) 

Grupo de Dança do Ventre liderado por Circe 

Bellydance, formado por bailarinas mais que especiais, com 

ensaios semanais na Casa da Cultura de Lorena. As 

apresentações do referido grupo, sempre, fazem bastante 

sucesso, mormente, pela presença de pessoas idosas com mais 

de 80 anos. 

 

 

• Grupo de Dança da APAE 

Fantástico trabalho realizado na APAE de Lorena. O 

grupo, já, participou de diversos eventos. Há mais de 15 

anos, participa do Arena Show, encantando o público 

presente, em nossa amada cidade. Gislene Guilardi é a 

professora, coreógrafa, responsável.  
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• GR Lorena 

Crianças e jovens de Lorena contam com um espaço 

exclusivo para treinamentos de ginástica rítmica e 

ginástica geral. Recentemente, foi inaugurada a quadra 

de  GR “Marta de Paula Gonzaga”, no Centro Social Urbano 

(CSU), celebrando os 25 anos de trabalho da professora 

Márcia Cilene. São inúmeras as conquistas em mais de duas 

décadas de dedicação, fazendo a diferença na vida das 

participantes e elevando o nome de nossa cidade. 

 

Importante divulgar, foram investidos R$ 422.364,06, 

sendo que R$ 175.532,51 provenientes de recursos do 

Ministério do Esporte e R$ 246.831,55 do tesouro municipal. 

O referido espaço tem área para treinamento (quadra), 

arquibancada com capacidade para 237 pessoas sentadas e 336 

pessoas em pé, servindo, portanto, não só para preparação 

das atletas, como para apresentações e competições, com 

dimensões oficiais. A quadra também conta com, vestiário, 

sala de aquecimento, depósito dos materiais utilizados 

durante as aulas, sistema de iluminação, possibilitando o 

uso no período noturno e o prédio é totalmente acessível 

para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

 

O nome dado ao espaço é uma homenagem à mãe da 

referida professora. 
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• Coral de Libras 

Diferenciado coral organizado pelo UNIFATEA, 

destacando a importância da inclusão, utilizando a língua 

brasileira de sinais. 

 

• Teatreria Clube da Lua 

 

Grupo teatral formado, exclusivamente, por alunos da 

EEL/USP. Promove diversas apresentações gratuitas, 

principalmente, na Praça Principal de Lorena, em parceira 

com a Prefeitura Municipal. 
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• De Quebrada em Quebrada, Batalha da União e Viaduto 

Cultural 

 

Ações que envolvem o Movimento Hip Hop em Lorena. 
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• Grupo Sábia Indecisão 

Formado por Jorge Nicoli e Carmem Xavier, realizando 

diversas atividades em Lorena e região, principalmente, 

Sarau e espetáculos teatrais gratuitos, em parceria com a 

Prefeitura Municipal, na Casa da Cultura e bairros. 

 

 

 

• Cia. de Jovens Atores do UNIFATEA. 

 

Liderada, há alguns anos, pelo competente diretor Caio 

de Andrade, realiza belíssimo trabalho no Teatro Teresa 

D'Ávila, no UNIFATEA. 
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• Cia. Teatral C. Borges 

 

Cássio Borges e um grupo de atores, em parceria com a 

Prefeitura Municipal, ensaiam num espaço público e realizam 

ações para promoção cultural na cidade e região. Os 

espetáculos da referida Cia. são apresentados em Lorena e 

noutras cidades, inclusive, em festivais culturais.  

 

 
 

• Mágica na Cidade e Oficina de Arte Circense 

 

Talentosos jovens mágicos lorenenses, Deck Harry e 

Bruce Arcane, em parceria com a Prefeitura Municipal, levam 

mágica para diversos lugares na cidade.  
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Oficina de Arte Circense, semanalmente, é desenvolvida 

no PROVIM em Lorena, para crianças e adolescentes, 

gratuitamente, numa parceria da Prefeitura Municipal, 

PROVIM e Saulo Serelepe. 

 

 
 

 

 

 

• Encenação da Paixão de Cristo 

 

A Paróquia de Cristo Rei, anualmente, promove, por ocasião 

da Semana Santa, a tradicional Encenação da Paixão, 

envolvendo a comunidade. Milhares de pessoas participaram 

do evento nos últimos anos. 
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E - Segmentação 

E. 1 - Tipologia 

 

Existente: Cultural e Histórico, Cultural - Cívico, 

Cultural – Religioso e Estudo e Intercâmbio. 

 

Potencial: Negócios/Eventos e Rural. 

 

 

E. 2 - Projetos Especiais 

 

Revolução 32. Hasteamento da Bandeira Paulista na Casa 

da Cultura de Lorena, na primeira quinzena de julho e 

exposição diferenciada. Visitação gratuita. Nos últimos 

anos, milhares de visitantes aproveitaram a exposição, de 

diversos estados brasileiros. Visitação realizada com 

monitor. 

Quanto a Monumentos, Museu e acervos, relacionados a 

personagens nascidos ou que tenham morado aqui, destacamos: 

 

 

• Monumento de Arnolfo Azevedo 

 

Endereço: Praça Arnolfo de Azevedo  

 

Site: www.lorena.sp.gov.br 

e-mail: cultura@lorena.sp.gov.br 

 

http://www.lorena.sp.gov.br/
mailto:cultura@lorena.sp.gov.br
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Telefone: (12) 31531518 

 

 

Arnolfo Azevedo nasceu em Lorena a 11 de novembro de 1868; 

fez seus estudos primários e secundários no Colégio Mendes 

Vieira, no Rio de Janeiro. Bacharelou-se em Direito em São 

Paulo. 

Foi nomeado Promotor Público desta Comarca. Ingressou na 

Política, chefiando o Partido Republicano local 

Eleito Vereador de Lorena em 1892, ocupou a presidência até 

1923. Foi Prefeito Municipal de 1892 a 1904 e de 1908 a 

1910. 

Em 1893, foi Cel. Comandante Superior da Guarda Municipal e 

organizou um batalhão de voluntário Lorenenses para 

defender o Governo do Marechal Floriano Peixoto. 

Eleito Deputado Estadual em 7 de abril de 1895. E Deputado 

Federal em 1903, reeleito até 1926. 

Exerceu o cargo de Vice-Presidente da Câmara Federal; 

durante a sua presidência conseguiu dotar a Câmara Federal 

com sua nova construção condigna, com um Palácio, 

construindo sob sua fiscalização a altura da importância da 

nação o “Palácio Tiradentes”. 

Em 1927 foi eleito Senador Federal, por 9 anos 

consecutivos. 

Com a colaboração econômica do Estado, conseguiu alguns 

notáveis melhoramentos para Lorena, como: 

– Em 1895 a inauguração do “Grupo Escolar Gabriel Prestes”, 

o 3º criado no interior de São Paulo; 

– Em 1898, a canalização de excelente água potável para a 

cidade; 

– 1902, auxiliou a promoção da instalação do Quartel do 

Exercito, onde esta sediado o 5º BIL; 

– Em 06 de abril de 1905, como Presidente da Câmara 

Municipal de Lorena, com Guaratinguetá e outros municípios, 

dirigiu ao Congresso do Estado, memorial sobre a Autonomia 

dos Municípios. 

– Promoveu a instalação parcial da rede de esgoto; 

– Em 1912, inaugurou com grande festa a iluminação elétrica 

particular; 

– Conseguiu instalar o Grupo Escolar “Conde de Moreira 

Lima”, em prédio próprio; 
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– Nos anos de 1926 a 1927, conseguiu do Governo Federal, 

cotas do Imposto arrecadado da Importação de vinhos 

estrangeiros, destinados ao auxilio das instituições de 

caridade, couberam à Santa Casa de Misericórdia desta 

cidade e às obras da grande “Associação Patrocínio de São 

José”. 

– Em 1927 conseguiu do Estado de São Paulo, uma verba para 

aquisição de um aparelho de Raios-X; 

– Colaborou para adequação do “Ginásio São Joaquim”, que 

tomou o nome de “Ginásio Municipal São Joaquim”; 

Foi musicista e poeta. 

Realizou as primeiras núpcias em São Paulo, com a Sra. Dona 

Dulce Cochrane, tendo esse casal quatorze filhos; ficou 

viúvo e efetivou as segundas núpcias com sua ex-cunhada 

Sra. Dona Zaira Cochrane. 

Em virtude dos serviços prestados a sua terra, o Sr. Darci 

Leite Pereira, Prefeito Municipal, legalizou o seu nome 

para uma das praças mais bonitas de Lorena “Praça Dr. 

Arnolfo Rodrigues de Azevedo”, inaugurada em 11 de novembro 

de 1941. 

No dia 14 de janeiro de 1942, faleceu nesta cidade, em sua 

residência, com seu sepultamento no dia seguinte, no 

artístico e rico jazigo da família no Cemitério Municipal 

de Lorena. A praça principal da cidade tem o seu nome e 

nela há um monumento com sua estátua. 

 

Existe cobrança de entrada: não 

Fluxo de visitantes: 6.000 

Possui sinalização: sim 

Possui receptivo: não 

É obrigatório o acompanhamento de guias na visitação: não  

 

• Edificação Conde Solar Moreira Lima 

 

Endereço: Rua Viscondessa de Castro Lima, nº 10/22 

 

Site: www.lorena.sp.gov.br 

e-mail: cultura@lorena.sp.gov.br 

 

Telefone: (12) 31531518 

 

http://www.lorena.sp.gov.br/
mailto:cultura@lorena.sp.gov.br
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Descrição: O Solar do Conde Moreira Lima mais conhecido 

como Casa da Cultura "Péricles Eugênio da Silva Ramos" é um 

casarão construído com os mais finos materiais importados. 

Local onde pernoitaram o Imperador Dom Pedro II, sua filha 

Princesa Isabel e o marido Conde D'Eu.  O solar começou a 

ser construído em meados dos séculos XIX por José Joaquim 

Moreira Lima, pai do Conde Moreira Lima. Estilo eclético, 

com colunas, arcos, platibandas, mármore, esculturas e 

pinturas do estilo renascentista italiano. Tombado pelo 

CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico (processo 00526/1975), 

Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Hoje, sede da 

Secretaria da Cultura e Turismo de Lorena. 

 

Existe cobrança de entrada: não 

Fluxo de visitantes: 30.000 

Possui sinalização: sim 

Possui receptivo: sim 

É obrigatório o acompanhamento de guias na visitação: não  

 

Em Lorena, há, também, uma escola com o nome Conde de 

Moreira Lima e nela estudara o maior pontuador da história 

da Superliga de Voleibol, o lorenense Fabrício Dias, 

internacionalmente, conhecido como “Lorena”, por conta de 

sua história com a cidade. 

 

 

• Acervo Péricles Eugênio da Silva Ramos 

 

Endereço: Av. Peixoto de Castro, nº 539 

 

Site: www.unifatea.com.br 

e-mail: gracacesar@gmail.com 

 

Telefone: (12) 21242938 

 

Descrição: Péricles Eugênio da Silva Ramos (1919-1992) 

nasceu na cidade de Lorena-SP. Seus primeiros estudos fez, 

em sua terra natal, no Colégio Salesiano São Joaquim, 

seguindo depois para São Paulo onde se bacharelou, em 1943, 

pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. 

Seus primeiros e precoces poemas são encontrados nas 

mailto:gracacesar@gmail.com
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páginas do jornal carioca Diário de Notícias, de 1936. Em 

1940, durante a graduação, participou da antologia “Poesia 

sob as Arcadas”, organizada por Ulisses Guimarães. 

 “Lamentação floral” (1946) é o livro que marca a sua 

estreia no cenário literário nacional. Ano seguinte, com um 

grupo de escritores e poetas, funda a Revista Brasileira de 

Poesia, órgão propugnador da estética da Geração de 45.  

Fundador do Clube de Poesia de São Paulo, foi seu 

presidente em 1952 e entre 1958 e 1963. 

Crítico Literário, por vários anos manteve sua coluna no 

Jornal de São Paulo, Correio Paulistano e Folha da Manhã. 

Em 1966, torna-se professor de Literatura Portuguesa e 

Técnica Redatorial do curso de Comunicação Social da 

Faculdade Cásper Líbero, São Paulo, lá permanecendo até 

1992. 

Foi diretor técnico do Conselho Estadual de Cultura, em 

1970, e um dos criadores do Museu de Arte Sacra de São 

Paulo, do Museu da Imagem e do Som e do Museu da Casa 

Brasileira. 

Em 1988, foi premiado pela Associação Paulista dos Críticos 

de Arte pelo livro de poesias “A Noite da Memória”. 

Como tradutor, Péricles Eugênio verteu para o português 

versos de William Shakespeare, Stéphane Mallarmé, François 

Villon, Luís de Góngora, Byron, James Gould Cozzens e 

outros. Produziu várias antologias da poesia brasileira e 

editou a obra poética de Francisca Júlia e Álvares de 

Azevedo Pertencente à terceira geração de modernistas, sua 

obra poética ainda compreende Sol sem Tempo (1953), Lua de 

Ontem (1960), Futuro (1968) e Poesia quase Completa (1972). 

Seurico acervo é encontrado atualmente no UNIFATEA. 

 

Existe cobrança de entrada: não 

Fluxo de visitantes: 100 

Possui sinalização: sim 

Possui receptivo: sim 

É obrigatório o acompanhamento de guias na visitação: não  

 

• Acervo Euclides da Cunha 

 

Endereço: Rua Dom Bosco, nº 284 

Site: www.unisal.br 

e-mail: cesaper@unisal.br 

http://www.unisal.br/
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Telefone: (12) 31592033 

 

Descrição: A sala Euclides da Cunha conta com livros e 

documentos do escritor e móveis que ele utilizou no período 

em que viveu em Lorena, entre 1902 e 1903. No local, é 

possível encontrar a escrivaninha na qual Euclides da Cunha 

revisou os originais e corrigiu a primeira edição do 

romance “Os Sertões”. A Sala possui também a mesa de 

trabalho do engenheiro Euclides da Cunha, quando era chefe 

do 2º Distrito de Obras Públicas do Estado de São Paulo. 

Euclides da Cunha projetou a ponte metálica construída no 

antigo bairro Aterrado, hoje Ponte Nova, que servia para 

ligação do ramal férreo de Lorena a Piquete. 

Próximo ao Santuário de São Benedito encontramos a 

residência que viveu Euclides durante os anos de 1901 e 

1902 e o medalhão do cinquentenário do seu nascimento.  

Existe cobrança de entrada: não 

Fluxo de visitantes: 1.200 

Possui sinalização: sim 

Possui receptivo: sim 

É obrigatório o acompanhamento de guias na visitação: não  

 

No calendário de eventos turísticos do Estado de São Paulo 

temos a Corrida Antônio Pádua. Ilustre professor, um grande 

incentivador do esporte em nossa cidade, em nossa região, 

em nosso estado. Anualmente, eventos diversos são 

realizados na área esportiva para estimular a prática e 

homenagear Antônio Pádua.  

 

E. 3 – Turismo Cultural – Étnico  

Temos aqui, em setembro, a tradicional Festa das 

Nações, com o envolvimento de inúmeras entidades sociais e 

artistas. Detalhes do referido evento, já, foram 

apresentados no inventário. 

 

Quanto a grupo étnico, aqui, temos a Associação Nippo 

Brasileira de Lorena que, anualmente, realiza diversas 

atividades, com destaque para o UNDOKAI. 
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E. 4 –Turismo Náutico/Pesca 

Não temos.  

E. 5 –Turismo de Aventura 

No tocante ao Turismo de Aventura, nossa cidade 

apresenta potencial para desenvolvimento do 

cicloturismo/bike. Avançamos, na atualidade, na realização 

de eventos diversos envolvendo bicicletas, ciclistas.  

E.5.2 – Empresas 

Lorena não possui empresa que realiza atividades de 

turismo de aventura. 

E. 6 – Sol e Praia 

 Não temos. 

E. 7 –Turismo Rural 

No tocante ao Turismo Rural, esperamos desenvolver nos 

próximos anos, bem, nosso potencial, especialmente, junto 

aos proprietários rurais, para viabilizar as visitações aos 

turistas. 

E. 8 – Turismo de Saúde 

Não temos. 

E. 9 – Turismo Industrial 

 

Na área industrial, interessados podem agendar visitas 

na Yakult, que em Lorena instalou a maior produtora de 

leite fermentado da América Latina, iniciou em 2013 uma 

nova unidade fabril, com investimento de quarenta milhões 

de reais, ampliando a produção de três linhas de produtos 

que antes eram fabricados na unidade de São Bernardo do 

Campo. Com esta nova operação foi possível gerar mais 

quarenta vagas de empregos, ultrapassando 430 vagas. Para 

agendar as referidas visitas, deverão ser observadas as 

orientações encontradas no link: 

http://www.yakult.com.br/yakult/default.aspx?c=238. 

 

http://www.yakult.com.br/yakult/default.aspx?c=238
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E. 10 – Turismo de Inverno/Montanha 

 Não temos. 

E. 11 – Turismo Gastronômico 

A CDG – Cervejaria do Gordo é o local de produção de 

bebida, com visitação ou venda direta. Detalhes do 

empreendimento, já foram apresentados, acima, no 

inventário. 

E. 12 – Turismo GLBT 

 Não temos. 

E. 13 – Observadores de Aves 

 Não temos. 

E.14 – Parques Temáticos 

 Não temos. 

E.15 –Terceira Idade 

Quanto a Clube da Terceira Idade, em Lorena, 

destacamos a existência de Associação no Mercado Municipal 

e o Centro de Convivência para Melhor Idade – CCMI, não 

obstante, a existência de inúmeros trabalhos voltados para 

as pessoas idosas na cidade: dança de salão, dança do 

ventre, grupo coreográfico, treinamentos e participações em 

competições esportivas, dentre outros. 

 

E.16  - Acessibilidade 

Recentemente, Praça Principal e Mercado Municipal 

foram reformados e possuem acessibilidade. Outros atrativos 

turísticos de Lorena, também, observam as regras de 

acessibilidade, extremamente, importantes. 

 

E. 17 – Geoturismo 

 Não temos. 
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E. 18 – Turismo Ferroviário 

 Não temos. 

 

2.3Infraestrutura, Serviços Turísticos e Médico Hospitalar  

Mercado Municipal de Lorena 

Tel.: (12) 3185-3504 

Polícia Militar 

Tel.: 190 

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES (AME)  

Tel.: (12) 3185-5010 

Emergência (SAMU)  

Tel.: 192 

Bombeiros 

Tel.: 193 

Polícia Civil 

Tel.: 197 

Defesa Civil 

Tel.: (12) 99735-4528 / 3185-3519 

Horários: Funcionamento (seg à sex) 8h00 às 18h00 

Sebrae Aqui (Mercadão) 

(12) 3185-3511 

Prefeitura 

Tel.: (12) 3185-3000 

Horários: Funcionamento (seg à sex) 8h00 às 18h00 

Atendimento ao público: 9h00 às 17h00 

Câmara Municipal 

Tel.: (12) 3159-1300 

PROCON 

Tel.: (12) 3157-1929 

Horários: Funcionamento (seg. à sex) 9h00 às 17h00 

UPA (União Protetora dos Animais)  

Tel: (12) 99777-7499 

IBAMA 

Tel.: (12) 3153-2063 

Correios 

Tel.: (12) 3153-2363 / 3153-2799 

Bandeirante Energia Elétrica 

Tel.: (12) 3152-7654 
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SABESP 

Tel.: (12) 3153-1413 

Junta Militar 

Tel.: (12) 3157-7046 

Horários: Funcionamento (seg. à sex) 10h30 às 17h00 

 

Em Lorena, temos oCSU – Centro Social Urbano, 

diferenciada estrutura pública para a prática esportiva 

e o lazer. Nele, há piscinas, academia, quadra 

poliesportiva, pista de skate, pista de bicicross, 

quadra de tênis, quadra para vôlei de areia, campo de 

futebol, área para a prática do futebol de areia, parque 

infantil, quadra para a prática da Ginástica Rítmica e 

Ginástica Geral e pista de atletismo. 

Funciona todos os dias de semana para o atendimento da 

população. 

Endereço: Rua Dr. Alcides da Costa Vidigal, s/n, Nova 

Lorena 

Tel.: (12) 31578767 

 

Há, também, em nossa cidade, o Clube Comercial de Lorena 

Endereço: Praça Geraldo José de Aquino, 01, Centro. 

Funciona todos os dias da semana. 

Tel.: (12) 31531212 

 

Quanto a Clubes de Serviço, vale destacar, aqui, temos: 

Lyons Clube  

Rua R. Alfredo A Santos, 61 - Jardim Margarida 

Rotary Clube  

Rua Capitão Oscar Santos Bitencourt, 415 - Nova Lorena  

Tel.: (12) 3152-6972 

 

2.4Hierarquização dos Atrativos Turísticos  

A governança avaliou individualmente todos os 

atrativos turísticos da nossa cidade. Abaixo, segue a lista 

completa. 



 

 

122 
 

 

 

Colocação Local Total 

1º Santuário Dom Bosco 23 

2º Exército 5º BIL 22 

3º Mercado Municipal  22 

4º Santuário Basílica São Benedito 22 

5º Catedral Nossa Senhora da Piedade 22 

6º Igreja Nossa Senhora do Rosário  21 

7º 
Solar Conde Moreira Lima – Casa da 

Cultura 
21 

8º Festa das Nações 21 

9º Festa de São Benedito 21 

10º Encontro de Motos e Carros Antigos 21 

11º Praça Principal  20 

12º Festa da Padroeira  20 

13º Lorena FoodTruck Festival  20 

14º Festa Julina 20 

15º Comunidade Bethânia  19 

16º Noite das Vozes 19 

17º Floresta Nacional  18 

18º Carnaval 18 

19º Corpus Christi 18 

20º Lorenvale 18 

21º Passeio Ciclístico pela Vida 18 

22º Arena Show 18 

23º Aniversário de Lorena 18 

24º Natal de Luzes 18 

25º Canção Nova 17 

26º Palacete Veneziano  17 

27º Parque Ecológico do Taboão  16 

28º Estação Ferroviária  15 

29º Solar Azevedo  11 

30º Parque Águas do Barão  8 

 

3 Pesquisa de Demanda 

A pesquisa de demanda foi realizada pelo COMTUR de 

Lorena, especialmente, com a colaboração de duas 

instituições de ensino superior, UNISAL e UNIFATEA, no 

segundo semestre de 2017, com turistas que visitaram a 

cidade de Lorena no período de 12 de setembro de 2017 até 

01 de dezembro de 2017. Os turistas que se dispuseram a 
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responder a pesquisa receberam um questionário com 15 

perguntas para completar de acordo com sua análise pessoal 

do município. Essa pesquisa foi de fundamental importância 

não só para o conhecimento do perfil do turista, mas também 

para a identificação dos pontos fortes e fracos do turismo 

a partir de um olhar “de fora”, de pessoas que não são 

munícipes. Foram realizadas centenas pesquisas de demanda 

no referido período, em diversos pontos da cidade. Através 

de um cálculo amostral realizado através de calculadora 

virtual, é possível obter uma média do número de turistas 

mensais em Lorena.  

O intervalo de confiança foi de 95% até 90% e a margem 

de erro estimada foi de 5 a 10 pontos percentuais para mais 

ou para menos sobre os resultados encontrados no total da 

amostra.  

Considerando a realização das pesquisas, foi possível 

chegar à média de 150.000 turistas por ano no município de 

Lorena.  

Esse número é muito relevante para habilitar uma maior 

compreensão e identificação da movimentação turística 

municipal. A partir de um resumo dessa pesquisa de demanda 

já é possível enxergar as potencialidades do município, bem 

como suas fraquezas.  

Por meio da pesquisa de demanda realizada foi 

possível identificar: 

• Entre os números mais expressivos dos turistas 

respondentes, aparecem os turistas de São Paulo, Pará, Rio 

de Janeiro, Maranhão, Ceará e Bahia. 
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• Abaixo, segue gráfico que apresenta a idade dos 

turistas respondentes: 

 

 

• Como demonstrado, acima, recebemos turistas de diversas 

idades. Muitas pessoas idosas visitaram nossa cidade e 

aproveitaram, principalmente, nossos atrativos relacionados 

ao Turismo Religioso e Turismo Cultural, todavia, também, 

usufruíram, por vezes, dos teatros das instituições de 

ensino superior. Os turistas jovens e adultos respondentes 

aproveitaram o Turismo Religioso, o Turismo Cultural e o 

Turismo Educacional. 

• No tocante ao Turismo Religioso e ao Turismo Cultural, 

majoritariamente, os turistas visitaram Lorena acompanhados 

dos amigos. No Turismo Educacional, também, encontramos 

turistas acompanhados. 
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Os turistas respondentes puderam indicar mais de uma 

opção. 

• O turista, em Lorena, no tocante ao Turismo Religioso, 

procura visitar, conhecer, o Santuário/Basílica de São 

Benedito, a Catedral de Nossa Senhora da Piedade e a 

Comunidade Bethânia. No tocante ao Turismo Cultural, tem 

destaque a Casa da Cultura, Solar Conde de Moreira Lima, 

Museu Histórico, atual sede da Secretaria de Cultura e 

Turismo de Lorena. E, no tocante ao Turismo Educacional, as 

instituições de ensino superior da cidade. Vale destacar, 

os dois teatros existentes em Lorena estão nas instituições 

de ensino superior e, também, foram muito aproveitados 

pelos turistas respondentes. Além das inúmeras visitas que 

recebem de turistas brasileiros, as instituições de ensino 

superior de Lorena, também, recebem turistas estrangeiros. 

 

Os turistas respondentes puderam indicar mais de uma 

opção. 

• Os atrativos turísticos mais visitados na cidade foram os 

citados acima. Ainda, em Lorena, o Mercado Municipal, a 

Praça Principal e a Floresta Nacional, também, foram 

atrativos bastante visitados. Na região, os turistas, 

majoritariamente, buscam visitar, conhecer, o Santuário 

Nacional de Aparecida. 
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• O turista majoritariamente permanece de 1 a 2 dias no 

município de Lorena. 

 

• Em sua maioria, os turistas ficaram sabendo de Lorena 

através dos amigos.  

• A maioria dos turistas vem ao município utilizando 

ônibus. 

 

• A maior parte dos turistas respondentes ficou hospedada 

em hotéis da cidade ou da região. 

• A maior parte dos turistas fez alguma atividade no 

município. 

• A maior parte dos turistas respondentes, principalmente, 

os que vieram para Lorena por conta do Turismo Religioso, 

gostam de comprar lembranças na cidade. 



 

 

127 
 

• O que mais chamou a atenção no município, na opinião dos 

turistas respondentes, foram as histórias da cidade, dos 

atrativos turísticos, principalmente, dos mais visitados. 

 

4 Prognóstico  

4.1 Análise   

O grupo de governança responsável pelo desenvolvimento 

do Plano Diretor de Turismo de Lorena realizou um 

diagnóstico da cidade.  

O grupo de governança, além de avaliar os pontos 

fortes e fracos dos principais atrativos turísticos de 

Lorena, ainda, avaliou as seguintes dimensões nos referidos 

atrativos: potencial de atratividade, acesso, grau de uso 

atual, apoio local, estado de conservação da paisagem, 

representatividade e infraestrutura. 

Esse sistema de identificação serve como uma 

ferramenta eficaz para realização da gestão e o 

planejamento estratégico de ações.  

Após, o grupo de governança passou discussão e 

definição de propostas. 

4.2 Propostas  

Após a realização do diagnóstico, avançamos para a 

realização do prognóstico, visando estabelecer um caminho, 

um processo, para o pleno desenvolvimento do turismo em 

nossa cidade, as diretrizes e as propostas de ações. Vale 

destacar, diversas ações foram propostas, de acordo com a 

situação atual da cidade, com a participação da governança. 

Macro prognóstico foi definido com diversas ações para 

serem desenvolvidas nos próximos anos em Lorena, de acordo 

com a relevância, importância e emergência de sua 

realização. Esses macros prognósticos foram definidos 

pensando não só os atrativos turísticos e imediações, mas 

na cidade como um todo, para o melhor atendimento ao 

turista e também satisfação das necessidades básicas da 

população. Lorena tem um diferenciado potencial turístico e 

estamos trabalhando para avançar no âmbito nacional. As 

diretrizes traçadas são importantes instrumentos para o 
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fortalecimento do turismo na cidade e região. Assim, 

certamente, destacaremos Lorena entre os outros destinos 

turísticos no país, fazendo com que Lorena seja na RT da FÉ 

um parâmetro de qualidade, aproveitando, inclusive, a 

contribuição das instituições de ensino superior presentes 

na cidade.  

Visão de Futuro: “Lorena é uma cidade turística 

diferenciada na RT da FÉ, por seus atrativos turísticos 

religiosos, culturais, educativos e de ecoturismo, 

referência em negócios e eventos, zelosa pelo bem-estar de 

seus moradores e seus visitantes aqui são muito bem 

recebidos, acolhidos, como em nenhuma outra cidade no 

mundo”.   

A vocação da cidade foi definida de acordo com os 

segmentos: Turismo Religioso, Turismo Cultural, Turismo 

Educacional. 

Potenciais: Turismo de Negócios e Eventos e Turismo 

Rural. 

O COMTUR definiu oito macro prognósticos para 

detalhamento de ações nos próximos anos, a fim de 

avançarmos na promoção do turismo em nossa cidade. A saber: 

1) Fortalecer a governança local e regional 2) Valorar a 

sustentabilidade local 3) Fortalecer políticas públicas 

participativas 4) Consolidar atrativos turísticos 5) 

Implementar infraestrutura adequada 6) Oferecer serviços de 

qualidade 7) Garantir acessibilidade para todos 8) 

Desenvolver marketing estratégico. 

A seguir, seguem os quadros com os detalhamentos dos 

macro prognósticos e as ações propostas com os prazos 

estabelecidos, como ideais, pela governança: 

Prognóstico 1 – Fortalecer Governança Local  

Proposta de Ação Curto 

Prazo (até 

2 anos) 

Médio 

Prazo (até 

4 anos) 

Longo Prazo 

(acima de 4 

anos) 

1. Fortalecer a 

identidade do 

turismo na 

cidade e na 

X   
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região, através 

de ações em 

conjunto com 

equipe de 

marketing. 

2. Criar plano 

junto às 

Secretarias 

Municipais e 

Estaduais de 

Educação para 

um trabalho de 

base de 

educação sobre 

o turismo. 

X   

3. Conhecer os 

COMTURs da 

região, 

participando 

das reuniões 

mensais para 

somar com 

outros 

participantes, 

através de 

trocas, 

experiência e 

integração.  

X   

4. Divulgar o 

turismo de 

Lorena em 

reuniões de 

associações 

municipais e 

regionais.  

X    

5. Participar 
efetivamente de 

redes regionais 

de cooperação 

do turismo.  

X   

6. Orientar a 

comunidade 

através de 

cursos, 

oficinas e 

palestras sobre 

a importância 

da cultura e de 

X   
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suas raízes, 

incentivando o 

orgulho e 

respeito pelo 

patrimônio 

local e 

alertando sobre 

os efeitos do 

turismo.  

7. Envolver a 

comunidade 

local através 

de workshops, 

oficinas e 

cursos para 

engajar os 

residentes no 

desenvolvimento 

do turismo 

local.  

X   

8. Mapear 
lideranças 

locais e 

regionais 

engajadas com o 

turismo, para 

fortalecimento 

dos 

relacionamentos 

estratégicos.  

X   

9. Mobilizar e 

articular o 

trade turístico 

para uma 

participação 

qualitativa no 

processo de 

gestão e 

implantação do 

Plano Municipal 

de Turismo. 

X   

10. Fortalecer 

a atuação e 

ampliar a 

representativid

ade do COMTUR 

de Lorena.  

X   
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Prognóstico 2 – Valorar a Sustentabilidade Local  

Proposta de Ação Curto 

Prazo (até 

2 anos) 

Médio 

Prazo (até 

4 anos) 

Longo Prazo 

(acima de 4 

anos) 

1. Promover o 

ordenamento 

sustentável do 

território.  

 X  

2. Melhorar o 

saneamento 

urbano e rural 

 X  

3. Desenvolver 
políticas e 

práticas que 

respeitem zona 

rural.  

 X  

4. Fortalecer 
espaços de 

divulgação de 

prática da 

atividade 

artesanal.  

X   

5. Incentivar o 

comércio local 

e de pequenos 

negócios 

(turísticos ou 

não). 

X   

6. Ampliar a 

parceria com a 

Secretaria de 

Educação e 

efetivar a 

sustentabilidad

e na grade 

curricular 

local.  

 X  

7. Divulgar a 

história do 

patrimônio 

natural.  

 X  

8. Apoiar ações de 
preservação das 

nascentes, os 

córregos 

urbanos e áreas 

verdes.  

X   
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9. Articular os 

proprietários, 

as fazendas e 

os sítios 

particulares 

para 

conscientização 

sobre o 

turismo. 

 X  

10. Mapear 

cachoeiras e 

quedas d´água 

para integrar 

roteiros 

turísticos.  

 X  

11. Otimizar 

os recursos 

existentes, bem 

como 

potencializar 

as habilidades 

de cada 

empreendimento.  

 X  

12. Formatar 

os roteiros 

turísticos de 

forma geral 

oferecendo 

capacitação 

constante para 

geração de 

renda. 

X   

13. Fomentar o 

turismo de 

negócios com 

ofertas de 

rotas/passeios 

durante a 

semana.  

  X 

 

Prognóstico 3 – Fortalecer Políticas Públicas 

Participativas  

Proposta de Ação Curto 

Prazo (até 

2 anos) 

Médio 

Prazo (até 

4 anos) 

Longo Prazo 

(acima de 4 

anos) 

1. Criar leis de X   
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incentivo a 

parcerias 

públicas 

privadas para 

desenvolver os 

atrativos 

turísticos e 

equipamentos, 

permitindo a 

gestão 

compartilhada 

dos mesmos.  

2. Criar leis que 

regulamentem o 

turismo rural. 

X   

3. Estimular a 

participação da 

comunidade e 

empreendimentos 

impactados 

pelos roteiros 

turísticos nas 

reuniões do 

COMTUR. 

X   

4. Criar planos 

específicos de 

segurança em 

eventos em 

espaços 

abertos.  

X   

5. Integrar o 

turismo na 

grade 

curricular nas 

escolas. 

X   

6. Envolver o 

ensino médio 

municipal nas 

audiências 

públicas.  

X   

7. Auxiliar a 

estruturação do 

comércio 

gastronômico e 

hospedagem do 

município.  

X   

8. Fomentar a 

criação de 

 X  
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agências de 

turismo 

receptivo. 

9. Incentivar a 

participação da 

sociedade civil 

em todos os 

Conselhos 

Municipais.  

X   

 

 

Prognóstico 4 – Consolidar os Atrativos Turísticos  

Proposta de Ação Curto 

Prazo 

(até 2 

anos) 

Médio 

Prazo (até 

4 anos) 

Longo Prazo 

(acima de 4 

anos) 

1. Valorar as 

tradições e 

costumes; 

patrimônio 

cultural 

material e 

imaterial. 

X   

2. Fortalecer 
museu histórico 

da cidade.  

X   

3. Potencializar 
as rotas 

turísticas, 

visando o 

melhor 

aproveitamento 

dos passeios. 

 X  

4. Preservar a 

beleza cênica, 

histórica, 

cultural e 

ambiental. 

 X  

5. Fortalecer os 

eventos 

gastronômicos. 

X   

6. Treinar 
operadores do 

trade turístico 

para eventos em 

 X  
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diversas áreas. 

7. Divulgar de 

forma 

diferenciada os 

atrativos 

turísticos com 

o calendário de 

eventos.  

X   

8. Requalificar os 
atrativos 

turísticos. 

 X  

9. Personalizar 
produtos da 

cidade. 

 X  

10. Divulgar o 

canal de 

ouvidoria na 

Prefeitura, 

Secretaria de 

Turismo e 

COMTUR para 

avaliação e 

melhoria dos 

atrativos 

turísticos. 

X   

11. Promover a 

integração 

entre SEBRAE e 

os donos dos 

empreendimentos 

locais. 

X   

12. Promover 

eventos em 

parceria com o 

trade turístico 

local e 

regional. 

X   

13. Organizar 

eventos 

turísticos 

diversos. 

X   

14. Gerar e 

estimular a 

arte no 

município.  

X   

15. Implantar 

sinalização 

adequada e 

X   
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indicativa dos 

pontos 

turísticos.  

 

 

 

 

 

Prognóstico 5 – Implementar Infraestrutura Adequada 

Proposta de Ação Curto 

Prazo (até 

2 anos) 

Médio 

Prazo (até 

4 anos) 

Longo Prazo 

(acima de 4 

anos) 

1. Disponibilizar 
mapa de áreas 

do município 

destinadas ao 

uso turístico. 

X   

2. Contribuir para 
a qualificação 

dos meios de 

hospedagem. 

X   

3. Melhorar acesso 
rodoviário ao 

município e aos 

atrativos com 

implantação de 

ciclovias e 

bolsões.  

 X  

4. Implementar 
lixeiras 

seletivas em 

locais públicos 

estratégicos 

X   

5. Requalificar as 
praças, 

atrativos 

turísticos, 

para serem 

visitados pelos 

turistas e 

munícipes. 

 X  
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Prognóstico 6 – Oferecer Serviços de Qualidade 

Proposta de Ação Curto 

Prazo (até 

2 anos) 

Médio 

Prazo (até 

4 anos) 

Longo Prazo 

(acima de 4 

anos) 

1. Credenciar 
trade 

turístico. 

X   

2. Pesquisar entre 
empreendimentos

, pontos de 

necessidade 

comuns.  

X   

3. Separar/dividir 
temas por 

prioridades, 

necessidades, 

normatizadores 

e de 

manutenção.  

X   

4. Montar 
cronogramas de 

cursos, 

palestras, 

workshops, etc. 

X   

5. Identificar 
profissionais 

que atuem nas 

demandas a 

serem 

trabalhadas. 

X   

6. Acompanhar 
empreendimentos 

no “pós” 

qualificações. 

 X  

7. Incentivar o 

turista a 

responder 

durante sua 

estada no 

município 

pesquisas 

qualitativas e 

quantitativas 

sobre o 

turismo. 

X   

8. Padronizar 
atendimento de 

 X  
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acordo com 

normas da 

EMBRATUR.  

9. Cadastrar 
empreendimentos 

do trade no 

CADASTUR. 

 X  

10. Monitorar 

o 

desenvolvimento 

do plano de 

ação.  

X   

11. Definir 

temas para 

capacitação que 

atendam às 

demandas 

comuns. 

X   

12. Promover a 

capacitação em 

línguas 

estrangeiras e 

em libras. 

X   

 

Prognóstico 7 - Garantir Acessibilidade para Todos 

 

Proposta de Ação Curto 

Prazo (até 

2 anos) 

Médio 

Prazo (até 

4 anos) 

Longo Prazo 

(acima de 4 

anos) 

1. Implantar 
placas 

indicativas.  

X   

2. Criar parcerias 
com transporte 

turístico para 

atender as 

rotas 

turísticas.  

X   

3. Ampliação dos 

acessos 

públicos nas 

calçadas. 

X   

4. Contribuir para 
criação/qualifi

cação de rotas 

X   
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turísticas que 

sejam feitas a 

pé.  

5. Adequar 
transporte 

intermunicipal, 

tornando-o 

acessível a 

todos.  

X   

6. Identificar os 

pontos críticos 

que necessitem 

de intervenção 

urgente. 

X   

7. Incentivar a 

adaptação de 

locais e 

construções 

públicos e 

privados às 

normas de 

acessibilidade. 

X   

8. Disponibilizar 
as informações 

turísticas por 

meios 

acessíveis a 

todos. 

X   

9. Fomentar a 

implantação de 

serviços de 

atendimento 

qualificado aos 

deficientes 

visuais e 

auditivos. 

X   

10. Construir 

rotas 

direcionadas ao 

deficiente 

visual (com 

informações 

sonoras e 

táteis). 

 X  

11. Adaptar 

acesso a todos 

os 

empreendimentos 

  X 
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turísticos de 

acordo com 

normas da ABNT. 

12. Melhorar a 

iluminação das 

áreas públicas, 

a fim de 

oferecer 

segurança e 

facilitar os 

deslocamentos. 

 X  

13. Facilitar 

o acesso aos 

estabelecimento

s comerciais ou 

públicos; para 

cadeirantes, 

idosos e 

utilitários em 

geral. 

X   

14. Adequar as 

calçadas da 

cidade de 

acordo com 

normas 

específicas.  

X   

15. Adequar os 

pontos de 

ônibus de forma 

que idosos, 

usuários de 

cadeira de 

rodas e pessoas 

com mobilidade 

reduzida tenham 

acesso aos 

coletivos. 

X   

 

Prognóstico 8 - Desenvolver Marketing Estratégico 

Proposta de Ação Curto 

Prazo (até 

2 anos) 

Médio 

Prazo (até 

4 anos) 

Longo Prazo 

(acima de 4 

anos) 

1. Criar uma 

equipe de 

profissionais 

da área para 

X   
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cuidar e 

desenvolver um 

marketing 

estratégico 

para o 

município. 

2. Incentivar a 

população a 

divulgar os 

atrativos de 

Lorena. 

X   

3. Difundir os 

atrativos e 

roteiros 

turísticos de 

Lorena na mídia 

regional. 

X   

4. Utilizar os 

pontos fortes 

da cidade para 

promover 

marketing forte 

e ativo. 

X   

5. Implementar o 

endomarketing 

para fortalecer 

o marketing 

externo. 

X   

6. Implantar o uso 
de novas 

tendências 

tecnológicas. 

 X  

7. Utilizar vários 
canais de 

comunicação 

para fomentar a 

divulgação da 

cidade em todos 

os segmentos, 

para atingir 

todos os 

públicos. 

X   

8. Divulgar os 

eventos e 

projetos da 

cidade, em 

âmbito 

regional. 

X   
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9. Promover 
divulgação 

ampla dos 

atrativos 

turísticos 

dentro dos 

diversos 

empreendimentos 

turísticos da 

cidade e 

região. 

X   

10. Implementar um 

Plano de Marketing 

estratégico para o 

Turismo. 

 X  

10. Divulgar 

de forma 

diferenciada o 

Calendário de 

Eventos do 

Município. 

X   

11. Realizar 

Famturs e 

Fampress com as 

agências e 

veículos de 

comunicação dos 

principais 

centros 

emissivos da 

região e grande 

São Paulo. 

 X  

12. Fortalecer 

a identidade do 

turismo na 

cidade e na 

região, através 

de ações em 

conjunto com 

equipe de 

marketing. 

X   

 

5 Plano de Ação  

Para definição do Plano Municipal de Turismo do 

município, nos últimos meses realizamos diversas ações, 

sobretudo, com os participantes da governança.  
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Vale destacar, na articulação para o fortalecimento do 

turismo regional, temos o apoio dos municípios vizinhos e 

do SENAC. Feito o levantamento de todos os atrativos 

turísticos de Lorena e as avaliações dos pontos fortes e 

fracos. Feito, outrossim, o levantamento bibliográfico e 

realizada a pesquisa de demanda com centenas de pessoas, 

passamos a definição de um Plano de Ação, para os próximos 

anos. 

As importantes informações do diagnóstico serviram, 

bastante, para a definição do Plano de Ação  do Plano 

Municipal de Turismo de Lorena. As propostas de ações foram 

definidas: a curto, médio e longo prazo, para serem 

implantadas e/ou implementadas no município a partir da 

finalização do Plano, com o objetivo de impulsionar o 

turismo em Lorena, contribuindo para o seu fortalecimento. 

Cumpre destacar que a participação dos conselheiros do 

COMTUR e parceiros foi fundamental para definição do 

referido Plano. Entre os participantes do COMTUR, diga-se, 

temos os representantes do Poder Público e da sociedade 

civil. 

Trabalhamos, firmemente, por meses e apresentamos o 

prognóstico, com macro prognósticos e ações especiais 

propostas. Esperamos, com o Plano Municipal de Turismo, 

avançar nos próximos meses de maneira eficaz, efetiva, 

contribuindo para o engrandecimento de Lorena, da nossa 

região, do nosso Estado de São Paulo e país. 

 

6 Considerações Finais 

 

Lorena tem um diferenciado potencial turístico na RT 

da FÉ e estamos trabalhamos para que o Turismo cresça em 

nossa cidade, especialmente, o Religioso, o Cultural, o 

Educacional e, também, o Ecoturismo. 

 

Nos últimos meses, conquistas importantes obtivemos 

com a oficialização de Lorena no Mapa Turístico Brasileiro, 

o fortalecimento do Fundo de Desenvolvimento Turístico no 

PPA – Plano Plurianual e a definição do Plano Municipal de 

Turismo, com a participação do COMTUR – Conselho Municipal 

de Turismo e parceiros. 

 



 

 

144 
 

Identificamos os principais atrativos turísticos de 

Lorena e esperamos avançar nos próximos anos, para 

proporcionar a todos, que moram e que visitam na cidade, as 

melhores condições. 

 

Vale destacar entre os nossos principais atrativos 

turísticos, as nossas tradicionais festas, com a 

participação da população local e regional. A participação 

da população além de demonstrar o valor das realizações, 

contribui para manter as tradições, fortalecendo os bons 

costumes. 

 

A elaboração do Plano Municipal de Turismo pretende 

contribuir para a qualidade de atendimento turístico, com a 

consolidação das diretrizes benéficas ao município. As 

referidas diretrizes e um marketing forte e estratégico, 

certamente, promoverão Lorena e fortalecerão a cidade como 

um destino turístico regional diferenciado no Vale do 

Paraíba, no Estado de São Paulo. 

 

Na promoção do turismo, especialmente, da qualidade de 

atendimento turístico local, promovemos, também, a região, 

cientes de que inúmeros são os benefícios para os moradores 

da nossa cidade. 

 

Na “terra das palmeiras imperiais” esperamos receber 

milhares de turistas que além de conhecerem nossa história 

ligada à riqueza cultural herdada do império brasileiro, 

poderão ter experiência única nos atrativos turísticos, 

principalmente, religiosos, culturais e educacionais, no 

plano apresentado, caminhando ou pedalando em nossa cidade 

com características geográficas privilegiadas para a 

prática do ciclismo.   

 

Com a aprovação do Plano Municipal de Turismo de 

Lorena, estabeleceremos o caminho a ser seguido pela 

administração pelos próximos 10 anos, para consolidar 

Lorena como diferenciado destino turístico, podendo ser 

revisado e atualizado a cada dois anos para ajustar-se às 

necessidades do município. 
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_de_Competitividade_.pdf 
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http://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral 

https://issuu.com/wanderleymoreno/docs/lorena2015_v12_dupla

s 

http://www.facebook.com/casadaculturadelorena 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/biodiversida
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RPPN/DCOM_plano_de_manejo_Flona_de_Lorena_volume_I.pdf 
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https://www.youtube.com/watch?v=EneyXqgJB2I 

 

 

Todos os acessos foram realizados nos últimos meses. 
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8 Ficha Técnica 

 

Adélia Guiomar da Silva 

Graduada em Arquitetura e Urbanismo, com especialização 

em andamento em Restauro de Arquitetura pelo Centro 

Técnico Templo da Arte – SP. Aluna especial de Mestrado 

em Arquitetura pela UNESP – Bauru, estudando o 

Repertório Vegetal e Paisagístico na Construção do 

Território Paulista. Atua como Arquiteta autônoma e 

desenvolve projetos acadêmicos voltados ao tema 

Patrimônio Histórico.  

Alessandra Cilmara da Silva Livramento 

Graduada em Administração de Empresas. Sócia-

proprietária da Otimatur Agências de Viagens e Turismo, 

atuando em todas as áreas da empresa: vendas, 

administrativo, financeiro e operacional.  

Andréia Auxiliadora Marcondes de Paula 

Licenciada em História pelo Centro UNISAL e membro do 

Instituto de Estudos Valeparaibanos. 

Danilo Francisco Ramos Ferraz 

Graduado em Direito pelo UNISAL – Lorena. Atua como 

advogado com escritório próprio, atendendo 

principalmente o convênio da assistência judiciária 

gratuita.  

Diego Amaro de Almeida 

Mestre em História Social. Atualmente é Professor do 

UNISAL de Lorena, Pesquisador do LIA – Laboratório de 

Inovação de Acadêmica, do Portal valedoparaiba.com e 

do CESAPER “Centro Salesiano de Pesquisas Regionais – 

Prof. José Luiz Pasin”. Vice-presidente do IEV 

(Instituto de Estudos Valeparaibanos) e Presidente 

da Academia de Letras de Lorena.  

 

 

http://www.valedoparaiba.com/
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Eduardo Balerini 

Graduado em Administração de Empresas pela FACEG – OGE 

Nogueira da Gama. Pós-graduado em Marketing pela IPEP 

(FECAP - Bucker). Pós-graduando (Lato Sensu) MBA – 

Gestão de Negócios (EAD) pela USP – ESALQ. Assessor de 

Cultura na Secretaria de Cultura e Turismo de Lorena e 

consultor na EBC – Marketing (agenciamento de projetos 

culturais e mobilização de recursos financeiros mediante 

incentivos fiscais, editais privados e públicos). 

Eduardo Venanzoni 

Arquiteto urbanista, mestre em planejamento urbano 

regional, professor do UNIFATEA e diretor de 

planejamento da Prefeitura Municipal de Lorena 

Fátima Medeiros 

Turismóloga, Presidente do COMTUR, Coordenadora de Pós-

Graduação Lato-Sensu e Especialista em Gestão 

Universitária de Extensão do UNISAL – Lorena. 

Hudson Guedes 

Diretor de Eventos da SECTUR de Lorena. 

Isa Marotta 

Empresária da Intercities há décadas em Lorena, 

conselheira do COMTUR. 

José Ricardo Flores Faria  

Graduado em Arquitetura e Urbanismo. Diretor Executivo 

da Fundação Olga de Sá e professor universitário no 

UNIFATEA (coordenador de Curso) e no UNISAL, tendo 

lecionado também na UNIFOA. Também atua como arquiteto e 

urbanista em projetos arquitetônicos comerciais, 

institucionais e residenciais e construção civil.  

Maria Cristina da Cunha Rebelo 

Graduada em Automação de Escritório e Secretariado 

Bilíngüe pela FATEC. Atua como Diretora de Fomento 

Cultural e Turismo de Lorena. Tendo atuado na 
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organização de eventos municipais e assessoria 

parlamentar. Participação nos conselhos: COMTUR e 

COMPHAC. 

Roberto Bastos de Oliveira Júnior 

Mestre em Biodireito, Ética e Cidadania, Especialista em 

Direito Público. Secretário de Cultura e Turismo de 

Lorena. Presidente do COMPHAC – Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Paisagístico e Cultural - de Lorena. 

Rosana Montemor 

Graduada em Relações Públicas - UNITAU, Pós Graduada em 

Gerenciamento Administrativo - Fundação Álvares 

Penteado- FAAP, MBA em Gestão Avançada de Recursos 

Humanos pelas Faculdades Integradas Teresa DÁvila, 

Mestre em Desenvolvimento Humano-Universidade de 

Taubaté-UNITAU. Coordenadora do Núcleo de Extensão - 

Relações Universitária -UNIFATEA, Conselheira Municipal 

do Fundo Social de Solidariedade do Município de Lorena, 

Conselheira do COMTUR, Conselheira Adjunta do COMAM-

Conselho do Meio Ambiente de Lorena, Docente do Centro 

Universitário Teresa DÁvila nos Cursos de Rádio, TV e 

Internet, Biblioteconomia e FATI- Faculdade Terceira 

Idade, Palestrante na temática sobre Desenvolvimento 

Pessoal e Profissional. Coordenadora do Projeto Retratos 

do Vale.  
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9. Anexos 

Abaixo, seguem fotos de reuniões de governança e 

documentos apresentados pela Diretoria de Tributação da 

Prefeitura Municipal de Lorena, retirados do Sistema 

EMBRÁS – Empresa Brasileira de Sistema. 
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